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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. ORGÃO INTERESSADO 

1.1. Secretaria Municipal de Assistência Social. 

 

2. OBJETO 

2.1.  AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ENXOVAL DE BEBÊ, KIT GESTANTE, ONDE 

SERÃO DESENVOLVIDOS CURSOS, PROJETOS E ATIVIDADES COM GRUPOS 

DE GESTANTES, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE PLANALTO - PR, mediante 

processo licitatório, durante a vigência do contrato, conforme necessidade desta 

Secretaria, observadas as características e demais condições definidas neste edital 

e seus anexos.  

 

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 

3.1.  Lizandra Cristina Boni 

 

4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO 

4.1. Os produtos são necessários para cumprimento e continuidade nas 

manutenções das atividades que são desenvolvidas no Município aos usuários que 

participam dos  Programas e Projetos ofertados na Secretaria Municipal de 

Assistência Social. 

4.2.   A aquisição dos materiais de vestuário e utensílios de higiene a serem 

utilizados na montagem de kits de enxoval de bebê que compõe o benefício eventual 

de Auxílio Natalidade visa atender às famílias de gestantes em situação de 

vulnerabilidade social, decorrente da pobreza, privação e/ou fragilização de vínculos 

afetivos – relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de 

gênero ou por deficiências, dentre outras)   tendo por finalidade ajudar e orientar no 

atendimento destas famílias, das quais necessitam de ajuda. 

4.3.   Nestes programas a finalidade é de orientação e prevenção, previsto para 

Fortalecer a função protetiva das famílias, contribuindo na melhoria da sua qualidade 
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de vida, prevenindo a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, possibilitando a 

superação de situações de fragilidade social vivenciadas, conforme orienta o 

documento “Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais”, o qual 

norteia essas ações, tornando um momento agradável e de integração aos 

participantes para troca de ideias, conhecimentos, aprendizagens, socialização de 

informações e fortalecimento de vínculos afetivos. 

4.4. Destaca-se que muitos itens não foram encontrados no banco de preços, e 

outros embora houvesse descrição semelhante, os valores estavam diferentes 

devido unidade de medida, peso, metros ou unidades, dificultando assim a 

comparação de preços. 

4.5. O valor máximo para o item foi definido através do menor preço entre 

os orçamentos obtidos de empresas municipais, bem como pesquisa na internet, 

demonstrando que os valores estão dentro do valor de mercado. 

 

5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO: 

LOTE 01 – KIT GESTANTES 

Item Objeto Quant. Unid. Preço  
unitário 

Preço  
total 

1 Tip. top de malha 100% algodão, 
nas cores diversas masculino e 
feminino nos tamanhos P, M e 
G.(180 de cada tamanho). 

540 UN  R$ 19,90   R$ 10.746,00  

2 Pijamas baby nos tamanhos P, M 
e G masculino e feminino em cores 
diversas. (180 de cada tamanho). 

540 UN  R$ 22,90   R$ 12.366,00  

3 Meias soquete branca (0-12 
meses) 65% algodão, 30% 
poliamida e 5% de outras fibras. 

460 UN  R$ 4,90   R$ 2.254,00  

4 Cueiros baby tecido flanela 100% 
algodão em cores diversas 
masculino e feminino tamanho 
80x80cm. 

180 UN  R$ 15,00   R$ 2.700,00  

5 Manta leve de soft ou plush 100% 
algodão, cores diversas masculino 
e feminino 88x76cm. 

180 UN  R$ 25,00   R$ 4.500,00  

6 Babitas feitas com tecido de fralda 
dupla 100% algodão, cor branca 
bordado com cores diversas 
35c65cm. 

180 UN  R$ 10,00   R$ 1.800,00  
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7 Fraldas de pano confeccionada em 
tecido duplo 100% algodão 30/cm2 
cor branca tamanhos 65x65cm. 

200 UN  R$ 8,20   R$ 1.640,00  

8 Fralda descartável com cobertura 
suave, gel absorvente que absorve 
e solidifica o fluxo rapidamente, 
barreira protetora contra 
vazamento e abas ajustáveis,  
tamanho P. Pacote com 16 
unidades no mínimo. 

200 Unid   R$ 15,42   R$ 3.084,00  

9 Fralda descartável com cobertura 
suave, gel absorvente que absorve 
e solidifica o fluxo rapidamente, 
barreira protetora contra 
vazamento e abas ajustáveis, 
tamanho M. Pacote com 16 
unidades no mínimo. 

200 Unid  R$ 20,67   R$ 4.134,00  

10 Fralda descartável com cobertura 
suave, gel absorvente que absorve 
e solidifica o fluxo rapidamente, 
barreira protetora contra 
vazamento e abas ajustáveis, 
tamanho G. Pacote com 16 
unidades no mínimo. 

200 Unid  R$ 21,44   R$ 4.288,00  

11 Fralda descartável com cobertura 
suave, gel absorvente que absorve 
e solidifica o fluxo rapidamente, 
barreira protetora contra 
vazamento e abas ajustáveis, 
tamanho GG. Pacote com 16 
unidades no mínimo. 

200 Unid  R$ 15,97   R$ 3.194,00  

12 Body manga curta feito com malha 
100% algodão com elastano nas 
cores diversas masculino e 
feminino tamanhos P, M e G. (180 
de cada tamanho). 

540 UN  R$ 20,00   R$ 10.800,00  

13 Body manga longa feito com malha 
100% algodão com elastano nas 
cores diversas masculino e 
feminino tamanhos P, M e G. (180 
de cada tamanho). 

540 UN  R$ 22,00   R$ 11.880,00  

14 BOLSA maternidade, abertura 
superior com zíper 10% poliéster; 
abertura 37cm, Duas alças de mão 
e uma alça de ombro em 
polipropileno. 

200 UN  R$ 68,03   R$ 13.606,00  
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- 1 Bolso frontal fechamento em 
zíper 06, 100%. 
Dois bolsos laterais em tela                           

15 Shampoo baby, todos os tipos de 
cabelos, não cause ardência e 
irritação testado e aprovado 
dermatologicamente 200ml. 

180 UN  R$ 12,00   R$ 2.160,00  

16 Sabonete neutro em liquido para 
todos os tipos de pele, que não 
cause ardência nem irritação, 
testado e aprovado 
dermatologicamente 200 ml 

200 UN  R$ 6,80   R$ 1.360,00  

17 Mosquiteiro de Varal de tule para 
berço 

200 UN  R$ 65,00   R$ 13.000,00  

18 Creme preventivo de assaduras 
nistatina + óxido de zinco 60 g  

200 UN  R$ 12,00   R$ 2.400,00  

19 Toalha de banho com capuz, 
tamanho 65x80 cm, composição 
100% algodão, gramatura 360 
mg/m2 com ótima absorção e 
conforto. 

200 UN  R$ 35,00   R$ 7.000,00  

20 Kit baby recém-nascido com 08 
peças termômetro, conta gotas, 
pente, escova de cabelo, escova 
dental gengivas de silicone, 
cortador de unha, lixa de unha 
aspirador nasal. 

200 UN  R$ 55,00   R$ 11.000,00  

21 Lenços umedecidos sem 
fragrância que não causa irritação 
na pele, pacote com 100 unidades.  

250 UN  R$ 12,50   R$ 3.125,00  

 
VALOR TOTAL: R$ 127.037,00 (cento e vinte e sete mil e trinta e sete reais). 
 
6. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: 

6.1.   Todas as entregas serão feitas a partir da solicitação a Secretaria. 

6.2.  Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 05 (cinco) dias, no 

almoxarifado da Secretaria de Assistência Social, situado a Rua Soledade, nº 720,  

cidade de Planalto/PR, acompanhados da Nota Fiscal com uma cópia reprográfica 

da Autorização de Fornecimento no horário de 8h às 11h e 13:30h às 17h. 

6.3.No momento da entrega o responsável pelo recebimento poderá recusar os 

produtos se estes não atenderem as especificações do Edital, devendo o fornecedor 

substituí-los no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 
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6.4.O fornecedor compromete-se a substituir ou repor o produto quando: 

a) Houver na entrega embalagens danificadas, defeituosas ou inadequadas que 

exponham o produto a contaminação e/ou deterioração; 

b) O produto não atender as legislações sanitárias em vigor, bem como outros 

referentes ao produto em questão; 

c) Houver na entrega, produtos deteriorados ou impróprios para o consumo; 

d) O produto não apresentar condições adequadas quanto ao odor, cor e aspecto 

dentro do prazo. 

 

7.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

7.1. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a aquisição dos 

objetos. 

7.2. Serão considerados para efeito de pagamento os materiais efetivamente 

entregues pela Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento. 

 

8.DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR: 

8.1.Entregar os kits embaladas (prontas para entrega) em sacos plásticos 

transparentes e  resistentes . 

8.2.Demais atos pertinentes a entrega do objeto serão exigidas no edital e 

juntamente com o contrato definido pelo setor de compras e licitações, que deverá 

passar por aprovação do setor jurídico desta municipalidade. 

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

recebimento, para fins de recebimento definitivo dos produtos. 

8.4.As solicitações provenientes da Secretaria participante do contrato, após o 

recebimento definitivo dos bens, deverão ser armazenados 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. 

 

9. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO CONTRATO 

9.1. O contrato será acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado 

pela Secretaria de Administração desta municipalidade. 

9.2. A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação á qualidade dos serviços 
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executados e/ou entrega do objeto, a fim de possibilitarem a aplicação das 

penalidades previstas.  

9.3. Ao fiscal do contrato compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a 

execução do contrato e dos respectivos serviços e/ou entrega, bem como dirimir 

qualquer dúvida e pendencia que surgirem no curso de sua execução, determinando 

o que for necessário para a regularização das faltas, ou problemas observados, 

conforme prevê o art. 67 da lei n°8666/93 e suas alterações.  

9.4. Durante a vigência do contrato, a execução dos serviços e/ou entrega do objeto 

será acompanhada e fiscalizada por servidor especialmente designado, Marcelo 

Felipe Schmitt, o qual assumirá a função de fiscal do Contrato, nos termos do art. 67 

da lei n°8666/93. 

9.5. A gestão do Contrato será realizada pela servidora Carla Fatima Mombach 

Sturm, designada conforme Portaria n°106/2022. 

 

Planalto - PR, 09 de fevereiro de 2023. 

 

 
 
 

Lizandra Cristina Boni 
Secretária Municipal de Assistência Social 

 
 
 
 

 
 

Luiz Carlos Boni 
Prefeito Municipal de Planalto 

 


