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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. ORGÃO INTERESSADO 

Secretaria Municipal de Saúde 

 

2. OBJETO 

 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS MODULADOS PARA O DEPARTAMENTO 

DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E O DEPARTAMENTO DE 

TRANSPORTE FORA DO DOMICILIO (TFD), localizados na ampliação do 

Centro Municipal de Saúde de Planalto – PR. 

 

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 

Nadiane Carla Schlosser 

 

4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO 

A Secretaria de Saúde de Planalto foi contemplada com recursos do 

Governo Federal para a ampliação do Centro Municipal de Saúde (Posto de 

Saúde), onde foram construídos 272,26 m², composto por salas e uma nova 

estrutura da Farmácia Municipal e do Transporte Fora do Domicílio (TFD – 

agendamento), o que proporcionará maior conforto e espaço para o 

atendimento da população de Planalto. Sendo assim, após a construção 

constatou-se a necessidade de aquisição de móveis planejados para a criação 

de guichês de atendimento individualizado.  

A aquisição dos móveis citados proporcionará um ambiente harmonioso 

e de caráter mais humanizado para o acolhimento das demandas dos 

munícipes.  

Para a definição do projeto, o departamento de engenharia realizou as 

medições e propôs um projeto que foi utilizado para consulta de preços nas 

empresas especializadas neste serviço.  

O valor máximo da aquisição foi realizado pela consulta em empresas 

especializadas e definido em três orçamentos, sendo que pelo referido valor 

total, há de se adotar o valor mais baixo. Para aquisição dos móveis da 
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Assistência Farmacêutica, utilizaremos o recurso oriundo da Secretaria de 

Estado de Saúde do Paraná (SESA), o Incentivo à Organização da Assistência 

Farmacêutica – IOAF e para o TFD utilizaremos recurso de fonte livre. 

Sendo assim, justifica-se a necessidade desta aquisição para que os 

serviços da Secretaria de Saúde sejam de forma mais harmoniosa e 

respeitando os princípios da humanização. 

 

5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:  

QUANTIDADE DESCRIÇÃO VALOR 

CONJUNTO DE MÓVEIS PARA AGENDAMENTO: 

 
 
 
 
 
 
 
 

01 

- Material fabricado em 100% 
MDF; 
- Com espessura de 15 mm e 
tampos engrossados em 30 
mm; 
- Bordas de melanina, coladas 
a 160 graus de temperatura; 
- Fundo de 15 mm nos 
módulos e nas gavetas; 
- Todas as prateleiras e 
módulos com fixação direta; 
- 3 gavetas com chave e 
corrediças telescópicas de 450 
mm larga; 
- Puxados de aço inox 128 
mm; 
- Sapatas com 0.4 cm de 
altura; 
- Produto na cor branca com 
filetes na cor definida pela 
Secretaria de Saúde; 
- Montagem e instalação; 

5.802,00 

CONJUNTO DE MÓVEIS PARA FARMÁCIA: 

 
 
 
 
 
 
 

- Material fabricado em 100% 
MDF; 
- Com espessura de 15 mm e 
tampos engrossados em 30 
mm; 
- Bordas de melanina, coladas 
a 160 graus de temperatura; 

4.187,00 
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01 

- Fundo de 15 mm nos 
módulos e nas gavetas; 
- Todas as prateleiras e 
módulos com fixação direta; 
- 3 gavetas com chave e 
corrediças telescópicas de 450 
mm larga; 
- Puxados de aço inox 128 
mm; 
- Sapatas com 0.4 cm de 
altura; 
- Vidro temperado em 8mm, 
com espaço de vão livre 
arredondado; 
- Produto na cor branca com 
filetes na cor definida pela 
Secretaria de Saúde; 
- Montagem e instalação; 

Total 9.989,00 

 

O valor total máximo do presente Termo de Referencia é de R$ 9.989,00 
(nove mil novecentos e oitenta e nove reais). 
 

6. DA PESQUISA DE PREÇOS  

Para a pesquisa de preço, o Departamento de Engenharia do Município 

de Planalto elaborou um projeto, o qual se encontra em anexo ao Termo de 

Referência, onde apresentou todas as medidas e padronizações necessárias 

para que a empresa pudesse realizar a cotação de preços. Após este 

processo, foram solicitadas que as empresas fizessem uma visita ao local onde 

serão instalados os móveis e recebessem o modelo do projeto para utilizarem 

na elaboração de seus preços para a execução do projeto.    

Segue abaixo os preços apresentado pelas empresas: 

 

CNPJ Objeto 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

12.958.168/0001-93 

Móvel para sala de 
agendamento, conforme 
projeto apresentado pela 
Secretaria de Saúde de 

4.187,00 9.989,00 
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Planalto. 

Móvel para a Assistência 
Farmacêutica, conforme 
projeto apresentado pela 
Secretaria de Saúde de 
Planalto. 

5.802,00 

18.375.837/0001-80 

Móvel para sala de 
agendamento, conforme 
projeto apresentado pela 
Secretaria de Saúde de 
Planalto. 

4.100,00 

10.060,00 
Móvel para a Assistência 
Farmacêutica, conforme 
projeto apresentado pela 
Secretaria de Saúde de 
Planalto. 

5.960,00 

29.979.402/0001-79 

Móvel para sala de 
agendamento, conforme 
projeto apresentado pela 
Secretaria de Saúde de 
Planalto. 

5.190,00 

10.820,00 
Móvel para a Assistência 
Farmacêutica, conforme 
projeto apresentado pela 
Secretaria de Saúde de 
Planalto. 

5.630,00 

 

7. CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO 

 

7.1. A entrega e montagem deverão ser realizadas na Secretaria de 

Saúde de Planalto, situada na Rua Júlio Skrzypczak, 742 - Nossa 

Senhora de Lourdes, Planalto - PR, 85750-000, em horário de 

expediente, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h, em até 30 (trinta) dias 

após o recebimento da autorização; 

7.2. A contratada deverá apresentar a Nota Fiscal no ato da entrega e 

os itens devem ser entregues em perfeitas condições para uso; 

7.3. Os itens deverão ser conferidos por servidor designado pela 

Secretaria, no ato da entrega e caso não esteja em conformidade, será 

recusado e as despesas de transporte para substituição do item serão 

de responsabilidade da empresa vencedora do item. 
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7.4. O prazo de substituição será de 05 (cinco) dias a contar da data 

de notificação expedida pela Secretaria de Saúde 

7.5. Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, 

descarregamento, encargos trabalhistas e previdenciários e outros 

custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto 

desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada. 

7.6. Fica obrigada a fornecer durante o período de garantia, às suas 

expensas, as alterações, substituições e reparos de todo e qualquer 

bem que apresente anomalia, vício ou defeito de fabricação, bem como, 

falhas ou imperfeições constatadas em suas características de 

operação. 

 

 

 

Planalto, 29 de abril de 2019. 

 

 

 

 

Nadiane Carla Schlosser 

Secretaria Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

Inácio José Werle 

Prefeito Municipal 

 


