
GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA

1 -OBJETO DA CONTRATACAO
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2 -JUSTIFICATIVA
2.1  - Objetivando fornecer tratamento oftalmol6gico eficiente as pessoas do Municipio que se encontram em
vulnerabilidade social e possuem algum tipo deficiencia visual,  proporcionando assim, tratamento adequado e
uma melhor qualidade de vida.

2.2 - DIVISAO POR LOTES
Considerando  que  os  6culos  sao  de  necessidade  fundamental  para  o  Municipio,  torna-se  imprescindivel  a
necessidade da compra dos diversos itens relacionados em lote conforme consta neste Termo de Refefencia.

0  nao  parcelamento  do  objeto  em  itens,  ou  seja,  a  compra  por  lote,  nos  termos  do  art.  23,  §1°,  da  Lei  n°
8.666/1993,  neste caso,  se demonstra tecnica e economicamente viavel e  nao tern a finalidade de  reduzir o
carater competitivo da licitagao, visa, tao somente, assegurar a getencia segura da contratagao, a competigao
necessaria em  urn  processo  licitat6rio e atingir a sua finalidade e efetividade,  que 6 a de atender a contento
as necessidades da Administragao Ptlblica.

Quanto   a   composicao   do   lote,   temos   que   os   itens   guardam   compatibilidade   entre   si,   ou   seja,   s
semelhantes,  observando-se,  inclusive  as  regras  mercadol6gicas  para  a  aquisigao  dos  produtos/bens,

[\iodo  a  nao  prejudicar  a  concortencia  entre  os  participantes,  mantendo  a  competitividade  necessaria
disputa.

No objeto em tela,  caso fosse  adotado o crit6rio de julgamento  por item,  poderia se gerar urn ndmero muito

grande  de  vencedores  para  o  atendimento  de  urn  mesmo  objeto,  o  que  dificultaria  a  coordenagao  das
atividades,  pois  a(s)  Secretaria(s)  solicitante(s)  nao  conta(in)  com  servidores  suficientes  para  fiscalizar  e
acompanhar urn elevado ntlmero de contratos.  Desta feita, optamos pelo criterio de julgamento "Menor Prego

por  Lote".   Contudo,   havendo  a  divisao,   como  ja  mencionado,  com   base   na  semelhanga  dos  produtos
unificados em lote, asseguramos uma major amplitude na concortencia e uma maior seguranga e exatidao no
fornecimento dos produtos, os quais,  em virtude da sua similaridade e necessidade da Administragao,  serao
fornecidos por urn mesmo fornecedor, evitando-se, de tal forma, atrasos na entrega, entregas parciais com a
ausencia  de  alguns  dos  itens,   e  solugao  de  continuidade   nas  fung6es  primordiais  desta  Administragao
Ptlblica,   ocasionada   pela   nao   integralidade   dos   produtos   imprescindivejs   ao   atendimento   do   lnteresse
Ptlblico, com relaeao aos itens componentes do lote.

No que diz respeito ao Principio da Economicjdade e em contratar a proposta mais vantajosa,  individualizar a
contrata9ao do aludido objeto sobrecarrega a Administragao Ptlblica e encarece o contrato final,  uma vez que
os  licitantes  possuirao  uma  margem  de  negociagao  bern  maior  por  estarem  comercializando  uma  maior

parcela (Lote) do objeto licitado. Dessa forma, na divisao por lote do objeto em tela, ha urn grande ganho para
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a  Administragao  na  economia  de  escala,  tendo  em  vista  que  implicaria  em  aumento  de  quantitativos  e,
consequentemente, numa redugao de pregos a serem pagos pela Administragao.

3 - ESPECIFICAC6ES, QUANTIDADES E VALOR ESTIMADO
3.1  -A empresa a ser contratada, devera fornecer os produtos conforme descrigao na planilha abaixo:

Item Especificagao Und Qtde. Valor Unitario Valor Total

1 Arma9ao para 6culos de grau  em  metal ou  acetato com garantia
UND 250 120,67 30,167,50minima de 6 meses

2 Lente  oftalmica  monofocal  CR-39,  esferico  0,00  a  +  8,00  ou  -
UND 190 98,33 18.682,70

12,00 / Cilindrico ate -4,00 coin coloraeao
31`' Lente   oftalmica   multifocal   (b focal  ou   progressiva)   CR-39,   com

UND 190 98,33 18.682,70
adicao de 1,00 a 3,50 / Cilindrco ate -4,00 com coloracao

4 Lente oftalmica monofocal  CR-39,  fotossensivel  esferico 0,00  a  +
UND 60 176,00 10.560,00

8,00 ou - 10,00 / Cilindro ate -4,00

5 Lente    oftalmica     multifocal (bifocal    ou     progressiva)     CR-39] UND 60 176,00 10.560,00fotossensivel adicao de 1,00 a 3,50 / Cilindro ate -4,00

Total Geral 88.652,90

3.2  -  0  valor  maximo  admitido  para  esta  aquisi9ao  6  de  R$  88,652,90  (oitenta  e  oito  mil  seiscentos  e
cinquenta e dois reais e noventa centavos), de acordo com pesquisas de pregos realizadas pelo Municipio de
Farias Brito com empresas atuantes na regiao no ramo do objeto licitado.

4 - PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL
4.1   -  0  future  Contrato  tera  vigencia  ate  31/12/2019,  a  contar  da  data  de  sua  assinatura,  ou  enquanto
decorrer o fornecimento dos produtos dentro da vigencia do mesmo.

5 -DA ENTREGA DOS PRODUTOS, GARANTIA, ASSISTENCIA TECNICA E RECEBIMENTO
5.1   -  Os  produtos  serao  fornecidos  de  acordo  com  a  demanda  da  Secretaria  contratante,  ficando  a
Administra9ao no direito de solicitar apenas aquela quantidade que lhe for estritamente necessaria, sendo as
despesas com a entrega de responsabilidade da empresa Contratada.
5.2 - Os produtos deverao ser entregues em  local designado  pela Secretaria contratante,  no  prazo maximo
de  10  (dez)  dias,  a  contar do  recebimento  da  respectiva  Ordem  de  Compra,  devendo  estar devidamente
armazenados  em  embalagens  pr6prias,  ficando  sob  a  responsabilidade  da  empresa  contratada,  quaisquer
danos ocasionados pelo transporte dos mesmos.
5.3 -Caso algum produto seja entregue em desconformidade, o mesmo sera rejeitado no ato da entrega, e a
Contratada ficara obrigada a  troca-lo,  as  suas expensas,  devendo  sanar o  problema em  ate  02  (dois)  dias
dteis.

5.4 -A empresa deve ter sede ou  unidade de apoio no  Municipio de  Farias  Brito/CE,  bern como urn tecnico
disponivel para atender as demandas e fazer as verificag6es para adaptagao dos 6culos a serem adquiridos.
5,5 -Os produtos deverao ter garantia de acordo com a especificagao em sua descrigao, contada a partir da
data do recebimento dos mesmos.
5.6 -Os chamados relativos a garantia serao feitos pela Contratante, por escrito, por correio eletr6nico ou por
telefone,  obrigando-se  a  empresa  a  atende-la  no  prazo  maximo  de  48  (quarenta  e  oito)  horas  e,  caso
necessario  substituir  o  produto  por  outro  de  igual  especificagao,  em  perfeitas  condig6es  de  uso  e  sob  as
mesmas condie6es contratuals.                                                                                                                                     Of2
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5,7  -  Caso  a  Prefeitura  venha  optar  por  entrega  programada  a  contratada  devera  dispor  de  instalag6es
6ondizentes e compativeis para a guarda e armazenamento dos produtos.
5.8 - 0 recebimento dos produtos sera efetuado nos seguintes termos:
5.8.1  I Provisoriamente, para efeito de posterior verificacao da conformidade do produto com a especificagao;
5.8.2 .  Definitivamente,  ap6s verifica9ao da qualidade e quantidade do  produto,  pelo setor responsavel  pela
solicitagao e consequentemente aceitagao.

6 -ORIGEM DOS RECURSOS
6.1  . As despesas do futuro Contrato correfao por conta de recursos oriundos do Tesouro Municipal, previstos
na seguinte Dotaeao Ongamentaria:

Unid. Ono. Elemento de Des
10.122.0030.2.037.0000 3.3.90.32.00

7 - DO PAGAMENTO
7.1  . 0 pagamento dos produtos fornecidos sera efetuado pela Administragao,  mensalmente, obedecidas as
requisig6es,  em  moeda  corrente,  conforme o  valor apresentado  na fatura correspondente e certificado  pelo
setor competente  limitando-se  o  desembolso  maximo  em  conformidade  com  a  disponibilidade  de  recursos
financeiros do Tesouro Municipal, em prazo nao superior a 30 (trinta) dias.
7.2 -0 pagamento sera efetuado atrav6s de Cheque Nominal a Empresa ou Transfefencia Bancaria.

8 I DAS OBRIGAC6ES DA CONTRATADA
8.1  -  As  obrigag6es  da  CONTRATANTE  sao  as  descriminadas  na  Minuta  Contratual,  parfe  integrante  do
Edital, independente de sua transcrigao.

9 - DAs OBRIGAe6Es DA CONTRATANTE
9.1  -As obrigag6es do(a)  CONTRATADO(A) sao as descriminadas na Minuta Contratual,  parfe integrante do
Edital, independente de sua transcrigao.

FARIAS BRITO/CE, 01  de Abrjl de 2019.

Luclessian Calixto da Silva Alves
Pregoeira Oficial

DE ACORDO:

\-\,.```\\`1j`
Sheyla Martins Alves Francelino

Ordenadora de Despesas
Fundo Municipal de Sadde
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