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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. ORGÃO INTERESSADO 

1.1.  Secretaria Municipal de Saúde e Secretário Municipal de Obras e Serviços 

Urbanos. 

 
2. OBJETO 
2.1. O Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo visando atender 
as necessidades das secretarias municipais deste Município de Planalto PR, 
mediante processo licitatório, observadas as características e demais condições 
definidas no edital e seus anexos. 

 
3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 
3.1.  Angela Regina Garcia Caneppa e Leonir Bianchi. 
 
4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO 
4.1.  A aquisição de uniformes é indispensável para identificação do servidor e seu 
devido setor de atuação, já que os mesmos estão diariamente em contato direto com 
a população que depende dos serviços públicos municipais.  
4.2.  A aquisição dos materiais  de consumo  visam atender as necessidades 
especificas dos servidores que atuam nos diversos setores municipais exemplo: 
limpeza, nos serviços urbanos, agentes comunitários de saúde, entre outros.  
4.3. Os valores para os itens foi definido através do menor preço obtido entre 
orçamentos solicitados pela Administração, Pesquisa no Banco de Preços, que 
seguem em anexo ao Termo de Referência. 
4.4. Servidor responsável pela cotação de preços: Diego Vinicius Ruckhaber. 
 

5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:  

ITEM UN OBJETO QTD VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

01 UN Conjunto de Lixeiras em plástico 
de 60 litros, com tampa vai e vem 
(basculante), quadrada de duas 
cores de suporte, sendo estas 
amarela, para o lixo seco e 
marrom para o lixo molhado. 
O suporte deve ser produzido em 
aço carbonizado para maior 
durabilidade com pintura 
eletrostática e proteção contra 
corrosão, produzido para uso de 
auto impacto. 
 

50 
 

R$ 558,00 R$ 27.900,00 

02 UN Luva de segurança em vaqueta 
(modelo petroleira), no tamanho 
único, na cor cinza para proteção 
de usuários de serviços gerais; 
cano curto;com punho de 

600 R$ 25,80 R$ 15.400,00 
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elástico, dorso normal, palma 
reforçada, sem forro,com tira de 
reforço entre o polegar e o 
indicador, acabamento com 
costuras reforçadas.  Com 
certificado de aprovação (C.A) 
emitido pelo TEM e 
INMETRO.Tamanho a definir.  

03 PAR Calçado de segurança 
confeccionado em couro na cor 
preta, com elástico nas laterais 
com biqueira protetora em 
polipropileno /PVC; solado de PU 
(poliuretano), resistente a 
abrasão, isolante Térmico 
absorção de impacto e 
resistência a reações químicas.   
Com certificado de aprovação 
(C.A) emitido pelo TEM e 
INMETRO. Tamanho a definir.  

400 
 
 

R$ 74,20 R$ 29.600,00 

04 PAR Luvas de Algodão Pigmentadas 
Luva de segurança, tricotada em 
algodão, de 4 a 6 fios, punho com 
elastano, acabamento  com 
elástico  em máquina overloque, 
estampada com pigmento 
antiderrapante em PVC na 
palma, com etiqueta e suas 
devidas marcações e 
informações ao usuário, fabricada 
nos tamanhos 6(EP) 7(P) 8(M) 
9(G) 10(EG) conforme  NR 6 
(MTE) e BS EN 420:2003 (7.2).  
Com certificado de aprovação 
(C.A) emitido pelo TEM e 
INMETRO. 

400 
 
 

R$ 4,74 R$ 1.896,00 

05 PAR Luva de segurança 
confeccionada em fios de HPPE 
(polietileno de alta performance), 
revestimento da face palmar e 
ponta dos dedos em poliuretano 
(PU), punho com inserções de 
fibras elásticas e acabamento em 
fibras sintéticas. 
 Deve possuir CA , EN388 – 
Desempenho 4542E 
Tamanhos: 6(EP) 7(P) 8(M) 9(G) 
10(EG) 11(EEG)* 
Uso: Reutilizável 

400 
 

 

R$ 22,90 R$ 9.160,00 
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Formato: Anatômico 
Estrutura: Suporte Têxtil 
Modelo da Estrutura: Tricotado 
Material Suporte: Fios sintéticos 
de alta performance 
Punho: Tricotado 
Grip: Liso 
Com certificado de aprovação 
(C.A) emitido pelo TEM e 
INMETRO. 

06 UN Calça em brim 100% algodão 
gramatura 250gr/m2 cor cinza 
escuro, com seis bolsos sendo 
dois aplicados frente, dois na  
lateral e dois nas costas, 
repontados, cintura com cós 
botão e metade elástico 100% 
algodão. Com os seguintes  
bordados: logo Provigia e logo do 
município de Planalto. Tamanhos 
PP, P, M, G e GG.  Com 
certificado de aprovação (C.A) 
emitido pelo TEM e INMETRO. 

60 R$ 70,00 R$ 4.200,00 

07 UN Conjunto hidro-repelente para 
pulverização de agrotóxicos 
Composto por 5 peças: 
- Boné Árabe 
- Viseira 
- Camisa 
- Calça 
- Avental 
Com certificado de aprovação 
(C.A) emitido pelo TEM e 
INMETRO. 

20 R$ 118,00 R$ 2.360,00 

08 UN Máscara Antivírus completa com 
6800 spray químico pintura 
máscara protetora esférica. 
Com certificado de aprovação 
(C.A) emitido pelo TEM e 
INMETRO.. 

10 R$ 330,00 R$ 3.300,00 

09 UN Cartucho Filtro 3m 6003 Gases 
Ácidos/vapores Orgânicos – 
embalagem com 2un. 
Com certificado de aprovação 
(C.A) emitido pelo TEM e 
INMETRO.. 

20 R$ 99,00 R$ 1.980,00 

10 PAR Luva Nitrílica para Proteção 
Química. Tamanho a definir. 
- Marca de Referência: NitraSolv. 

40 R$ 9,50 R$ 380,00 
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Com certificado de aprovação 
(C.A) emitido pelo TEM e 
INMETRO. 

11 UN 2 Retentor Para Respirador Linha 
6000 Para Filtros. 
Com certificado de aprovação 
(C.A) emitido pelo TEM e 
INMETRO. 

20 R$ 47,00 R$ 940,00 

12 UN Óleo lubrificante 2 tempo 500 ML  
original 

40 R$ 16,50 R$ 660,00 

13 PAR Botina nobuck sem cadarço, 
biqueira em PVC convencional, 
palmilha resistente a perfuração, 
solado PU Bidensidade. 
Tamanhos: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45. 
Com certificado de aprovação 
(C.A) emitido pelo TEM e 
INMETRO. 

60 R$ 99,00 R$ 2.970,00 

14 UN Calça feminina cor preta de 
tecido super power 88% polamido 
12% elastano estilo leggin nos 
tamanhos P, M, G, GG e EEG.  
Com certificado de aprovação 
(C.A) emitido pelo TEM e 
INMETRO. 

20 R$ 90,00 R$ 1.800,00 

15 PAR Calçado de segurança tipo 
botina, confeccionado em couro 
com estampa relax, cor preta, 
fechamento através de elástico 
lateral, forro em material não 
tecido, palmilha de montagem 
fixada no cabedal pelo sistema 
strobel, palmilha de conforto 
(calcanheira) em EVA macio, 
biqueira plástica em PVC e 
solado em poliuretano (pu), 
bidencidade com pontos de 
rotação, canais de escoamentos 
e freios resistentes. Tamanho a 
definir. Com certificado de 
aprovação (C.A) emitido pelo 
TEM e INMETRO. 

10 R$ 75,00 R$ 750,00 

16 PAR Calçado ocupacional, 
especializado para o uso 
profissional, sendo todo fechado 
(parte superior e no calcanhar) e 
antiderrapante. Deve estar de 
acordo com a Norma 

120 R$ 95,00 R$ 11.400,00 
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Regulamentadora “NR - 32” 
(Segurança e saúde no trabalho 
em Serviços de Saúde) atestando 
assim sua aplicação no ambiente 
de trabalho. Possuir CA Material 
de confecção: EVA. Solado de 
borracha antiderrapante. 
Características gerais: Leve, 
confortável, material macio e 
flexível, antiderrapante, 
impermeável, facilmente lavável, 
durável, resistente e acompanha 
palmilha removível. Cor chumbo 
ou azul marinho Tamanho 
diversos entre as numerações 33 
e 44. Com certificado de 
aprovação (C.A) emitido pelo 
TEM e INMETRO. 

17 UN Jaleco feminino acinturado em 
gabardine 100% poliéster g/m2 
260g, longo e manga longa com 
recorte frente e costas, vista 
frontal para casa dos botões, com 
2 bolsos entre costura gola 
padre, cor branca, e com punho 
ribana, detalhes em azul e 
amarelo e , com logo bordado na 
frente lado esquerdo, nome e 
profissão no lado direito. 
Tamanhos PP, P, M, G e GG. 
Com certificado de aprovação 
(C.A) emitido pelo TEM e 
INMETRO. 

60 R$ 110,00 R$ 4.400,00 

18 UN Jaleco em gabardine 100% 
poliéster g/m² 260g manga longa 
na cor branca, com punho gola 
padre, botão de pressão com 
recorte frente e costa, vista 
frontal para casa dos botões, com 
2 bolsos em costura, um botão 
extra, faixa na parte de trás, com 
logo bordado na frente lado 
esquerdo, nome e profissão no 
lado direito, tamanhos: PP, P, M, 
G e GG. Com certificado de 
aprovação (C.A) emitido pelo 
TEM e INMETRO. 

14 R$ 110,00 R$ 1.540,00 

19 UN Jaleco feminino acinturado – 
tecido gabardine estampado (uso 

08 R$ 110,00 R$ 880,00 
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5.1. O custo total estimado para a contratação é de R$ 121.516,00 (Cento e vinte e 

um mil e quinhentos e dezesseis reais). 

 

6. CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO E DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1. A empresa vencedora do certame deverá entregar os objetos solicitados 

conforme a necessidade em até 15 (quinze) dias úteis após solicitação formal do 

Departamento de Licitação/Compras do Município de Planalto, a qual somente 

poderá ocorrer posteriormente à elaboração de requerimento de compra pela 

Secretaria Municipal solicitante, nos termos do subitem seguinte; 

6.2. O requerimento mencionado no subitem anterior deverá conter as seguintes 

informações: 

Identificação da Secretaria Municipal solicitante; 

Discriminação dos serviços/materiais a serem adquiridos; 

Local onde serão entregues os objetos; 

Prazo para entrega serviços/materiais; 

Quantidade e medidas dos serviços/materiais, quando for o caso; 

Assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante. 

6.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 

com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo 

ser substituídos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificação da 

contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades; 

6.4. O pagamento será efetuado em até 30(trinta) dias após a entrega do objeto, 

com a apresentação da respectiva nota fiscal; 

6.5. O requerimento deverá ser enviado ao Departamento de Compras do Município 

que verificará a possibilidade da aquisição e encaminhará o respectivo pedido à 

empresa vencedora do certame, juntamente com a respectiva nota de empenho; 

6.6. A empresa licitante deve negar o fornecimento dos objetos caso estes sejam 

solicitados sem a elaboração do requerimento e as informações previstas no 

subitem; 

6.6.1. A recusa fundamentada neste subitem não gera responsabilidade ou 

penalização para a empresa vencedora do certame; 

6.7. O não cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratação e 

responsabilização do ordenador de despesa por improbidade administrativa; 

nas salas de vacina) manga 
longa com punho com dois 
bolsos inferiores bordado 
(brasão, nome do servidor e 
função) tecido gabardine leve 
gramatura mínima 202 g/m² 
composição 100% poliéster 
tamanho PP ao G2. Com 
certificado de aprovação (C.A) 
emitido pelo TEM e INMETRO. 

TOTAL:  R$ 121.516,00  
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6.8. O fornecimento dos serviços/materiais pela empresa vencedora do certame sem 

a prévia elaboração do requerimento configura a concorrência da empresa para a 

nulidade do ato, configurando a má-fé da contratação, possibilitando a anulação de 

eventual nota de empenho emitida e o não pagamento dos produtos, sem prejuízo 

da adoção das medidas cabíveis para aplicação das penalidades previstas na Lei 

12.846/2013; 

6.9. As solicitações deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de 

recebimento, para fins de recebimento definitivo dos serviços/materiais; 

6.10. As solicitações provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro de 

Preços, após o recebimento definitivo dos bens, deverão ser armazenadas em 

arquivo próprio no Controle Interno ou no Departamento de Compras do Município 

ou na própria Secretaria Solicitante, permitindo a fiscalização de órgão interno e 

externos. 

 

7.GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

7.1. O contrato será acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado 
pela Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos desta municipalidade, Leonir 
Bianchi. 

Planalto - PR, 28 de Outubro de 2022. 

 

 

Angela Regina Garcia Caneppa  

Secretária de Saúde 

 

 

Leonir Bianchi  

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos  

 

 

Luiz Carlos Boni 

Prefeito Municipal 


