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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. ORGÃO INTERESSADO 
1.1. Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social. 
 
2. OBJETO 
2.1.Contratação de empresas para aquisição de uniformes e materiais de consumo 
visando atender as necessidades das secretarias municipais deste Município de 
Planalto, processado pelo Sistema de Registro de Preços, conforme  as especificações, 
quantitativos contidos neste Termo de Referência e Edital. 
 
3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 
3.1. Nadiane Carla Schlosser e Zenaide Salete Gallas Werle. 
 
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. As 
camisetas destinadas a Secretaria Municipal de Assistência Social (LOTE 03), visam 
atender os programas sociais ofertados pela mesma a crianças, adolescentes e adultos 
em situações de vulnerabilidade e que necessitam de acompanhamento.  
4.3.Os valores para os itens foi definido através do preço médio obtido entre 
orçamentos solicitados pela Administração, contratos de outros Municípios, Pesquisa 
no Banco de Preços e, que seguem em anexo ao Termo de Referência. 
4.4.Servidoras responsáveis pela cotação de preços: Jeane Maria de Souza e Ana 
Francisca Gluszewicz. 
4.5. Sugere-se o critério de julgamento ser pelo menor preço por lote, devido a cada 
empresa possuir uma característica de costura e/ou tecido e há a necessidade da 
padronização dos uniformes. 
 

5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:  
Lote 1. Vigilância em Saúde 

Item Descrição 
Qua
nt. 

Preço 
máximo 
unitário 

Preço máximo 
total 

01 CAMISETA MANGA CURTA, em poliviscose: 
67% de poliéster e 33% de viscose, gola polo, com 
serigrafia: 
- Estampa: na altura do peito do lado esquerdo, no 
tamanho 12 cm X 10 cm, contendo a logo do 

175 38,00 6.650,00 
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VIGIASUS + Brasão do Município de Planalto; 
Nas costas, no tamanho de 20 cm X 30 cm, 
constando: Secretaria Municipal de Saúde – 
Agente de Combate a Endemias e/ou Agente 
Comunitário de Saúde. 
Tamanho: PP (25 unidades), P (25 unidades), M 
(25 unidades), G(25 unidades), GG (25 unidades), 
EG (25 unidades) e Tamanho Especial de acordo 
com o tamanho do servidor (25 unidades).  

Cor: Cinza claro  
Modelo do anexo: 01  

02 CAMISETA MANGA LONGA, em poliviscose: 
67% de poliéster e 33% de viscose, gola polo, com 
serigrafia: 
- Estampa: na altura do peito do lado esquerdo, no 
tamanho 12 cm X 10 cm, contendo a logo do 
VIGIASUS + Brasão do Município de Planalto; 
Nas costas, no tamanho de 20 cm X 30 cm, 
constando: Secretaria Municipal de Saúde – 
Agente de Combate a Endemias e/ou Agente 
Comunitário de Saúde. 
Tamanho: PP (25 unidades), P (25 unidades), M 
(25 unidades), G(25 unidades), GG (25 unidades), 
EG (25 unidades) e Tamanho Especial de acordo 
com as medidas do servidor (25 unidades).  
Cor: Cinza claro  
Modelo do anexo: 02  

175 41,00 7.175,00 

03 CALÇA DE BRIM LEVE com dois bolsos frontais 
e dois bolsos atrás, fechamento em zíper e botão. 
Com serigrafia no tamanho 12 cm X 10 cm na 
região anterior frontal superior do lado esquerdo, 
na serigrafia deve conter o Brasão do Município, o 
logo do VIGIASUS e “Secretaria Municipal de 
Saúde”. 
Tamanho: 32 (25 unidades), 34(25 unidades), 
36(25 unidades), 38 (25 unidades), 40 (25 
unidades), 42 (25 unidades), 44 (25 unidades), 48 
(25 unidades), 50 (25 unidades), 52 (25 unidades), 
54 (25 unidades) e Tamanho Especial de acordo 
com as medidas do servidor (25 unidades). 
Cor: Cinza 
Modelo do anexo: 03 

325 60,00 19.500,00 

04 COLETE EM BRIM LEVE com dois bolsos 
dianteiros inferiores e dois bolsos dianteiros 
superiores, fechamento em zíper. 
- Bordado no tamanho de 12 cm X 10 cm, na parte 
anterior na altura do peito no lado esquerdo com o 
Brasão do Município de Planalto, Secretaria 
Municipal de Saúde e logo do VIGIASUS; 
- Serigrafia no tamanho de 20 cm X 30 cm, na parte 
posterior, contendo a frase “Vigilância Sanitária - 
Fiscalização, Secretaria Municipal de Saúde”. 

140 77,33 10.826,20 
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Tamanho: PP (20 unidades), PP (20 unidades), M 
(20 unidades), G (20 unidades), EG (20 unidades), 
Tamanho especial de acordo com as medidas do 
servidor (20 unidades).  

Cor: cinza  
Modelo do anexo: 04  

05 BOTA confeccionada em couro lixado, 
acolchoada, com elásticos na lateral, palmilha de 
E.V.O conforto em espessura de 4 mm, solado com 
duas camadas de poliuretano expandido e 
injetado diretamente ao cabedal. Apresentando 
Certificado de Aprovação (CA). 
Tamanho: 35 (10 unidades), 36 (10 unidades), 37 
(10 unidades), 38(10 unidades), 39(10 unidades), 
40(10 unidades), 41(10 unidades), 42(10 unidades) 
e 43 (10 unidades).  
Modelo do anexo: 05  

90 103,03 9.272,70 

06 BONÉ AUSTRALIANO COM PROTETOR DE 

NUCA em brim com filtro UV e UVA; 
- Bordado na parte anterior com o Brasão do 
Município de Planalto; 
- Serigrafia na lateral esquerda, Secretaria 
Municipal de Saúde e Agente de Combate a 
Endemias e/ou Agente Comunitário de Saúde e 
na lateral direita, logo do VIGIASUS.  
Cor: Azul marinho  
Modelo do anexo: 06 

150 35,76 5.364,00 

07 MOCHILA PERSONALIZADA na cor preta, 
confeccionada em poliéster 900 ou poliam 290, 
altamente resistente e impermeável, medindo: 42 
cm X 30 cm X 15 cm, com duas alças de costas 
acolchoadas, dois compartimentos principais, 
sendo um de zíper nº8, e o segundo 
compartimento auxiliar tendo a opção de 
aumentar e diminuir o tamanho da mochila. Um 
bolso frontal com duas repartições e fechamento 
em zíper nº8. Porta garrafas nas laterais em 
tela. Bordado na parte anterior com o Brasão do 
Município de Planalto, Secretaria Municipal de 
Saúde e logo do VIGIASUS e Agente de Combate 
a Endemias e/ou Agente Comunitário de Saúde. 
Modelo do anexo: 07 

160 111,67 17.867,20 

08 SQUEEZE PERSONALIZADA com o Brasão do 
Município de Planalto, logo do VIGIASUS e 
Secretaria Municipal de Saúde, confeccionada em 
Polipropileno, alta qualidade e extremamente 
resistente. Com bico abre/fecha. 
Capacidade: 750 ml  
Modelo do anexo: 08  

160 8,58 1.372,80 

09 CONJUNTO DE AGASALHO 
PERSONALIZADO UNISSEX EM TECTEL 
IMPERMEÁVEL. 

90 145,00 13.050,00 
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Modelo do anexo: 09  
Composto por:  
1- Calça em tecido tectel, com forro, cintura em 
elástico, com bolsos laterais, detalhes em 02 cores 
na lateral da calça e serigrafia do Brasão do 
Município, com a escrita “Secretaria Municipal de 
Saúde” na parte anterior superior do lado 
esquerdo, no tamanho de 12 cmX10cm; 
1- Casaco com fechamento em zíper, com detalhes 
em 02 cores nas mangas ou corpo do casaco, 
serigrafia na frente parte anterior superior 
esquerda com o Brasão do Município e a escrita 
“Secretaria de Saúde de Planalto e Agente de 
combate a Endemias” e/ou com o Brasão do 
Município e a escrita “Secretaria de Saúde de 
Planalto e Agente de comunitário de saúde” no 
tamanho de 12 cmX10cm; mangas com punho em 
elástico. 
Cor: azul royal 
Tamanho: P (15 unidades), M (15 unidades), G 
(15 unidades), EG (15 unidades), Tamanho 
especial de acordo com a medida do servidor (15 
unidades).  

10 KIT TRABALHO ENDEMIAS 
Contendo: 
- 01 bandeira sinalizadora na cor amarela com 
tamanho 25 x 35 cm com cabo de madeira de 32 
cm; 
- 01 bacia plástica com 15 cm de diâmetro x 04 cm 
de altura - 500 ml - cores sortidas; 
- 01 espelho pequeno de bolso com moldura de 
plástico (cores sortidas); 
- 02 unidades de lápis de cera tipo estaca; 
- 01 Lanterna de plástico com foco fixo simples 
mais bateria recarregável; 
- 02 Pesca larvas confeccionado em arame coberto 
com plástico e cabo 28 de cm e puçá no seguinte 
tamanho: 10,5 cm x 09 cm de largura x 10 cm com 
fundo em nylon branco; 
- 01 colher inox de 05 gramas; 
- 01 colher inox de 20 gramas; 
- 01 Kit de cubagem composto por um peso de 
chumbo e 10 cm de corda de propileno para medir 
a capacidade volumétrica de depósitos com água; 
- 01 Pícola (picadeira para concreto) nos seguintes 
tamanhos: cabo com 21 cm e ponta com 13 cm; 
- 01 fita métrica medindo 1,5 metros; 
- 10 pipetas de plástico tipo conta gotas com 3 ml; 
- 01 Pipetão; 
- 01 Prancheta tamanho ofício com pregador; 
- 10 tubos de ensaio para coleta de larvas 
transparente medindo 12 mm de diâmetro 

30 223,63 6.708,90 
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externo, 75 mm de comprimento com tampa para 
condicionar formas imaturas de mosquito (larvas) 
e remessas para exame laboratorial no programa 
de erradicação de Aedes Aegypti; 

11 MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95 PFF2 (UN) 

Modelo do anexo: 10 
Indicado para proteção das vias respiratórias 
contra poeiras, névoas e fumos até 10 vezes seu 
limite de tolerância; 
Possui tiras ajustáveis a todos os tamanhos de 
cabeça; 
Fácil manuseio e colocação; 
Confortável; 
Aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA); 
Clipe de material flexível sem memória; 
Elástico ajustável preso às presilhas; 
Informações sobre procedência e validade 
impressas na embalagem. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. 
Com registro na ANVISA 

100 13,17 1.317,00 

12 BOTA DE SEGURANÇA CANO LONGO tipo 
impermeável, na cor branca, de uso profissional, 
confeccionada em policloreto de vinila (PVC) 
injetado em uma só peça; 
Espessura 2,0mm na borda superior, aumentando 
gradativamente chegando a 2,5mm na altura do 
tornozelo e 3,5mm na união do cano com a sola, 
reforço lateral para proteção nos tornozelos, 
estrias horizontais que facilitam o calçar, contem 
polímero plástico em PVC e massa nitrílica (toque 
emborrachado melhora o grippe, melhora a 
resistência a abrasão, impede o ressecamento, 
trincas e minimiza a agressão do sangue); 
Acessórios disponíveis: bico de aço, palmilha de 
aço, forro térmico; 
Solado: antiderrapante especial e reforçado com 
ranhuras de 6 mm na planta e 12 mm no salto; 
Apresentando Certificado de Aprovação (CA) 
Modelo do anexo: 11 
Tamanho: 35(10 unidades), 36(10 unidades), 37(10 
unidades), 38(10 unidades), 39(10 unidades), 
40(10 unidades), 41(10 unidades), 42(10 
unidades), 43(10 unidades) e 44(10 unidades).  

100 37,16 3.716,00 

13 CAMISETA MANGA CURTA, em poliviscose: 
67% de poliéster e 33% de viscose, gola polo: 
- Bordado 12 cm X 10 cm, na altura do peito, com 
o Brasão do Município de Planalto, logo do 
VIGIASUS e Secretaria Municipal de Saúde, 
Vigilância em Saúde.  
Modelo do anexo: 12 
Cor: Branca 

70  42,67 
 

2.986,90 
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Tamanho: PP(10 unidades), P(10 unidades), M(10 
unidades), G(10 unidades), GG(10 unidades), 
EG(10 unidades) e Tamanho especial de acordo 
com as medidas do servidor(10 unidades). 

14 CAPA DE CHUVA DURÁVEL EM PVC, unissex, 
lisa, com capuz e manga comprida, fechamento 
frontal por meio de quatro botões plásticos de 
pressão e costuras por meio de solda eletrônica, na 
cor amarela ou transparente. Com a logo do 
VIGIASUS e Brasão do Município na parte 
anterior superior esquerda no tamanho 12 cm X 10 
cm.  
Modelo do anexo: 13 
Tamanho Padrão G. 

120 23,00 2.760,00 

15 GUARDA CHUVA DURÁVEL, de alta 
qualidade e com secagem rápida, evitando 
manchas e pontos de mofo. Fabricado em 
tecido Pongee na cor preta, com proteção 
térmica e impermeável, a sombrinha manual 
personalizada tem armação de ferro 
galvanizado, cabo curvo preto plástico e varão 
galvanizado. Com a logo do VIGIASUS e 
Brasão do Município na parte anterior 
superior direita no tamanho 12 cm X 10 cm.  
Modelo do anexo: 14 

60 51,61 3.096,60 

TOTAL 111.663,30 

 

Lote 2. MATERIAL DE CONSUMO 

Item Descrição Quant. 
Preço 

máximo 
unitário 

Preço máximo 
total 

01 JALECO FEMININO, manga longa, em tecido 
oxfordine 33% poliéster e 67% algodão, com 
punho em ribana, costas com cinto na vertical, 
dois bolsos frontais, chapados com cantos 
chanfrados e detalhes em azul royal, gola 
padre, fecho com botões embutidos de 
pressão, comprimento na altura do joelho, 
fenda atrás de 30 cm à 40 cm a partir da barra 
conforme o tamanho do jaleco. 
- Serigrafia do Brasão do Município, Secretaria 
Municipal solicitante, e o departamento que o 
servidor atua, na altura do peito a esquerda.  
Cor: branco  
Modelo do anexo: 15 
Tamanho PP  

25 70,33 1.758,25 

02 JALECO FEMININO, manga longa, em tecido 
oxfordine 33% poliéster e 67% algodão, com 
punho em ribana, costas com cinto na vertical, 
dois bolsos frontais, chapados com cantos 
chanfrados e detalhes em azul royal, gola 

25 70,33 1.758,25 
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padre, fecho com botões embutidos de 
pressão, comprimento na altura do joelho, 
fenda atrás de 30 cm à 40 cm a partir da barra 
conforme o tamanho do jaleco. 
- Serigrafia do Brasão do Município, Secretaria 
Municipal solicitante, e o departamento que o 
servidor atua, na altura do peito a esquerda.  
Cor: branco  
Modelo do anexo: 15 
Tamanho P 

03 JALECO FEMININO, manga longa, em tecido 
oxfordine 33% poliéster e 67% algodão, com 
punho em ribana, costas com cinto na vertical, 
dois bolsos frontais, chapados com cantos 
chanfrados e detalhes em azul royal, gola 
padre, fecho com botões embutidos de 
pressão, comprimento na altura do joelho, 
fenda atrás de 30 cm à 40 cm a partir da barra 
conforme o tamanho do jaleco. 
- Serigrafia do Brasão do Município, Secretaria 
Municipal solicitante, e o departamento que o 
servidor atua, na altura do peito a esquerda.  
Cor: branco  
Modelo do anexo: 15 
Tamanho M 

30 71,00 
 

2.130,00 

04 JALECO FEMININO, manga longa, em tecido 
oxfordine 33% poliéster e 67% algodão, com 
punho em ribana, costas com cinto na vertical, 
dois bolsos frontais, chapados com cantos 
chanfrados e detalhes em azul royal, gola 
padre, fecho com botões embutidos de 
pressão, comprimento na altura do joelho, 
fenda atrás de 30 cm à 40 cm a partir da barra 
conforme o tamanho do jaleco. 
- Serigrafia do Brasão do Município, Secretaria 
Municipal solicitante, e o departamento que o 
servidor atua, na altura do peito a esquerda.  
Cor: branco  
Modelo do anexo: 15 
Tamanho G 

30 71,00 
 

2.130,00 

05 JALECO FEMININO, manga longa, em tecido 
oxfordine 33% poliéster e 67% algodão, com 
punho em ribana, costas com cinto na vertical, 
dois bolsos frontais, chapados com cantos 
chanfrados e detalhes em azul royal, gola 
padre, fecho com botões embutidos de 
pressão, comprimento na altura do joelho, 
fenda atrás de 30 cm à 40 cm a partir da barra 
conforme o tamanho do jaleco. 
- Serigrafia do Brasão do Município, Secretaria 
Municipal solicitante, e o departamento que o 
servidor atua, na altura do peito a esquerda.  

25 71,00 1.775,00 
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Cor: branco  
Modelo do anexo: 15 
Tamanho GG  

06 JALECO FEMININO, manga longa, em tecido 
oxfordine 33% poliéster e 67% algodão, com 
punho em ribana, costas com cinto na vertical, 
dois bolsos frontais, chapados com cantos 
chanfrados e detalhes em azul royal, gola 
padre, fecho com botões embutidos de 
pressão, comprimento na altura do joelho, 
fenda atrás de 30 cm à 40 cm a partir da barra 
conforme o tamanho do jaleco. 
- Serigrafia do Brasão do Município, Secretaria 
Municipal solicitante, e o departamento que o 
servidor atua, na altura do peito a esquerda.  
Cor: branco  
Modelo do anexo: 15 
Tamanho EG 

25 71,00 1.775,00 

07 JALECO FEMININO, manga longa, em tecido 
oxfordine 33% poliéster e 67% algodão, com 
punho em ribana, costas com cinto na vertical, 
dois bolsos frontais, chapados com cantos 
chanfrados e detalhes em azul royal, gola 
padre, fecho com botões embutidos de 
pressão, comprimento na altura do joelho, 
fenda atrás de 30 cm à 40 cm a partir da barra 
conforme o tamanho do jaleco. 
- Serigrafia do Brasão do Município, Secretaria 
Municipal solicitante, e o departamento que o 
servidor atua, na altura do peito a esquerda.  
Cor: branco  
Modelo do anexo: 15 
Tamanho especial de acordo com medidas do 
servidor  

10 71,00 
 

710,00 

08 JALECO MASCULINO, manga longa, em 
tecido oxfordine 33% poliéster e 67% algodão, 
com punho em ribana, costas com cinto na 
vertical, dois bolsos frontais, chapados com 
cantos chanfrados e detalhes em azul royal, 
gola padre, fecho com botões embutidos de 
pressão, comprimento na altura do joelho, 
fenda atrás de 30 cm à 40 cm a partir da barra 
conforme o tamanho do jaleco. 
- Serigrafia do Brasão do Município, Secretaria 
Municipal solicitante, e o departamento que o 
servidor atua, na altura do peito a esquerda.  
Cor: branco  
Modelo do anexo: 16 
Tamanho P 

10 71,00 710,00 

09 JALECO MASCULINO, manga longa, em 
tecido oxfordine 33% poliéster e 67% algodão, 
com punho em ribana, costas com cinto na 

15 71,00 1.065,00 
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vertical, dois bolsos frontais, chapados com 
cantos chanfrados e detalhes em azul royal, 
gola padre, fecho com botões embutidos de 
pressão, comprimento na altura do joelho, 
fenda atrás de 30 cm à 40 cm a partir da barra 
conforme o tamanho do jaleco. 
- Serigrafia do Brasão do Município, Secretaria 
Municipal solicitante, e o departamento que o 
servidor atua, na altura do peito a esquerda.  
Cor: branco  
Modelo do anexo: 16 
Tamanho M 

10 JALECO MASCULINO, manga longa, em 
tecido oxfordine 33% poliéster e 67% algodão, 
com punho em ribana, costas com cinto na 
vertical, dois bolsos frontais, chapados com 
cantos chanfrados e detalhes em azul royal, 
gola padre, fecho com botões embutidos de 
pressão, comprimento na altura do joelho, 
fenda atrás de 30 cm à 40 cm a partir da barra 
conforme o tamanho do jaleco. 
- Serigrafia do Brasão do Município, Secretaria 
Municipal solicitante, e o departamento que o 
servidor atua, na altura do peito a esquerda.  
Cor: branco  
Modelo do anexo: 16 
Tamanho G 

30 71,00 2.130,00 

11 JALECO MASCULINO, manga longa, em 
tecido oxfordine 33% poliéster e 67% algodão, 
com punho em ribana, costas com cinto na 
vertical, dois bolsos frontais, chapados com 
cantos chanfrados e detalhes em azul royal, 
gola padre, fecho com botões embutidos de 
pressão, comprimento na altura do joelho, 
fenda atrás de 30 cm à 40 cm a partir da barra 
conforme o tamanho do jaleco. 
- Serigrafia do Brasão do Município, Secretaria 
Municipal solicitante, e o departamento que o 
servidor atua, na altura do peito a esquerda.  
Cor: branco  
Modelo do anexo: 16 
Tamanho GG 

20 71,00 1.420,00 

12 JALECO MASCULINO, manga longa, em 
tecido oxfordine 33% poliéster e 67% algodão, 
com punho em ribana, costas com cinto na 
vertical, dois bolsos frontais, chapados com 
cantos chanfrados e detalhes em azul royal, 
gola padre, fecho com botões embutidos de 
pressão, comprimento na altura do joelho, 
fenda atrás de 30 cm à 40 cm a partir da barra 
conforme o tamanho do jaleco. 
- Serigrafia do Brasão do Município, Secretaria 

20 71,00 1.420,00 
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Municipal solicitante, e o departamento que o 
servidor atua, na altura do peito a esquerda.  
Cor: branco  
Modelo do anexo: 16 
Tamanho EG 

13 JALECO MASCULINO, manga longa, em 
tecido oxfordine 33% poliéster e 67% algodão, 
com punho em ribana, costas com cinto na 
vertical, dois bolsos frontais, chapados com 
cantos chanfrados e detalhes em azul royal, 
gola padre, fecho com botões embutidos de 
pressão, comprimento na altura do joelho, 
fenda atrás de 30 cm à 40 cm a partir da barra 
conforme o tamanho do jaleco. 
- Serigrafia do Brasão do Município, Secretaria 
Municipal solicitante, e o departamento que o 
servidor atua, na altura do peito a esquerda.  
Cor: branco  
Modelo do anexo: 16 
Tamanho especial de acordo com medidas do 
servidor  

10 71,00 710,00 

14 CAMISA FEMININA, gola polo 
confeccionada em poliviscoseantipeeling 67% 
poliéster e 33% viscose, manga curta com 
ribana, fecho em 03 botões. 
- Serigrafia na altura do peito com o Brasão do 
Município e Secretaria Municipal solicitante e 
o departamento de atuação.  
Cor: azul royal 
Modelo do anexo: 17  
Tamanho PP (30 unidades), P(30 unidades), 
M(30 unidades), G(30 unidades), GG (30 
unidades), EG (20 unidades) e Tamanho 
especial de acordo com as medidas do 
servidor (20 unidades). 

190 37,67 
 

7.157,30 

15 CAMISA MASCULINA, gola polo 
confeccionada em poliviscoseantipeeling 67% 
poliéster e 33% viscose, manga curta com 
ribana, fecho em 03 botões. 
- Serigrafia na altura do peito com o Brasão do 
Município e Secretaria Municipal solicitante e 
o departamento de atuação.  
Cor: azul royal 
Modelo do anexo: 17  
Tamanho P(10 unidades), M(15 unidades), 
G(20 unidades), GG(30 unidades), EG(15 
unidades) e Tamanho Especial de acordo com 
as medidas do servidor (10 unidades). 

100 37,67 3.767,00 

16 CONJUNTO UNISSEX, azul marinho, com 
detalhe em branco. 
Composto por:  
- Calça com meio cós e meio elástico, fecho 

35 101,57 
 

3.554,95 
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com 01 botão caseado e zíper, com dois bolsos 
frontais e dois bolsos traseiros, tecido brim 
leve; 
- Camisa com gola italiana, fechamento em 
botão, manga curta, com bolso na altura do 
peito à esquerda, com serigrafia do Brasão do 
Município e logo da Secretária Municipal 
solicitante, tecido brim leve; 
Modelo do anexo: 19  
Tamanho PP (05 unidades), P (05 unidades), 
M (05 unidades), G (05 unidades), GG (05 
unidades), EG (05 unidades), Tamanho 
especial de acordo com as medidas do 
servidor (05 unidades).  

17 AVENTAL CANGURU com bolso na frente 
confeccionado em tecido Oxford, abertura 
lateral, fechamento com tiras de tecido, 
comprimento até o joelho. 
- Serigrafia na altura do peito no lado esquerdo 
logo da Secretaria Municipal solicitante e 
Brasão do Município.  
Cor: azul royal 
Modelo do anexo: 21 
Tamanho PP (05 unidades), P (05 unidades), 
M (05 unidades), G (05 unidades), GG (05 
unidades), EG (05 unidades) e Tamanho 
especial de acordo com as medidas do 
servidor (05 unidades).  

35 23,00 805,00 

18 SAPATO PROFISSIONAL confeccionado em 
elastômero termoplástico TPE, na cor branca. 
Possui solado em borracha nitrílica 
antiderrapante em forma de colmeia; Em 
conformidade com a ISO 20344:2008 e ISO 
20347:2008; Possui palmilha de conforto 
antimicrobiana confeccionada em EVA. 
Revestida com manta inferior para absorção e 
dessorção do suor. Características e 
aplicabilidades. Proteção dos pés do usuário 
contra agentes escoriantes e umidade 
proveniente de operações com uso de água; 
Apresentando Certificado de Certificação que 
atenda a NR 32 
Tamanho 35 (05 unidades), 36(05 unidades), 
37(05 unidades), 38(05 unidades), 39(05 
unidades), 40 (05 unidades), 41 (05 unidades), 
42 (05 unidades), 43 (05 unidades) e 44(05 
unidades).  
Modelo do anexo: 24  

50 60,50 
 

3.025,00 

TOTAL 37.800,75 

 
LOTE 03: CAMISETAS ASSISTÊNCIA SOCIAL 
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ITEM QUAN

T. 

UM OBJETO PREÇO 

UNITÁRIO 

PREÇO 

TOTAL 

01 50 UM Camisetas tecido DRY, gramatura 125, 

100% poliéster, estampa brasão município, 

frente, lado direito, 12X10cm,  (sublimação 

total), em cores variadas. Gola V 

acompanhando a cor das peças. 

Tamanho 12 

R$35,00 R$1.750,00 

02 50 UM Camisetas tecido DRY, gramatura 125, 

100% poliéster, estampa brasão município, 

frente, lado direito, 12X10cm,  (sublimação 

total), em cores variadas. Gola V 

acompanhando a cor das peças. 

Tamanho 14 

R$35,00 R$1.750,00 

03 50 UM Camisetas tecido DRY, gramatura 125, 

100% poliéster, estampa brasão município, 

frente, lado direito, 12X10cm,  (sublimação 

total), em cores variadas. Gola V 

acompanhando a cor das peças. 

Tamanho PP 

R$39,00 R$1.950,00 

04 50 UM Camisetas tecido DRY, gramatura 125, 

100% poliéster, estampa brasão município, 

frente, lado direito, 12X10cm,  (sublimação 

total), em cores variadas. Gola V 

acompanhando a cor das peças. 

Tamanho P 

R$39,00 R$1.950,00 

05 50 UM Camisetas tecido DRY, gramatura 125, 

100% poliéster, estampa brasão município, 

frente, lado direito, 12X10cm,  (sublimação 

total), em cores variadas. Gola V 

acompanhando a cor das peças. 

Tamanho M 

R$39,00 R$1.950,00 

06 50 UM Camisetas tecido DRY, gramatura 125, 

100% poliéster, estampa brasão município, 

frente, lado direito, 12X10cm,  (sublimação 

total), em cores variadas. Gola V 

acompanhando a cor das peças. 

Tamanho G 

R$39,00 R$1.950,00 

07 50 UM Camisetas tecido DRY, gramatura 125, 

100% poliéster, estampa brasão município, 

frente, lado direito, 12X10cm,  (sublimação 

total), em cores variadas. Gola V 

acompanhando a cor das peças. 

Tamanho GG 

R$40,00 R$2.000,00 
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08 50 UM Camisetas tecido DRY, gramatura 125, 

100% poliéster, estampa brasão município, 

frente, lado direito, 12X10cm,  (sublimação 

total), em cores variadas. Gola V 

acompanhando a cor das peças. 

Tamanho XG 

R$40,00 R$2.000,00 

TOTAL R$15.300,00 

 

 

 

 
MODELOS FOTOGRÁFICOS PROPOSTOS PARA OS ITENS 

MODELO 01 

 

MODELO 02 

 

MODELO 03 

 

MODELO 04 
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MODELO 05 

 

MODELO 06 

 

MODELO 07 

 

MODELO 08 

 

MODELO 09 
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MODELO 10 

 

MODELO 11 

 

MODELO 12 

 

MODELO 13 

 

MODELO 14 
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MODELO 15 

 

MODELO 16 

 

MODELO 17 

 

MODELO 19 
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MODELO 20 

 

MODELO 21 

 

MODELO 24 

 
 

 

 
O custo total estimado para a contratação é de R$164.764,05 ( Cento e 

sessenta e quatro mil setecentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos). 

 

6.CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO E DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1.A vigência contratual é a partir da assinatura do contrato, por 1 (um) ano. 

6.2.A empresa vencedora do certame deverá entregar os referidos materiais 

conforme solicitação da Secretaria, no endereço fornecido pela mesma no prazo 

máximo de 10(dez) dias úteis.  

6.3. O layout ficará sob responsabilidade da Secretaria Municipal solicitante.  

6.4. Após definição de layout, a empresa deverá confeccionar uma amostra que 

deverá ser enviada a Secretaria solicitante para aprovação ou modificações que se 

fizer necessárias.  
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6.5.A solicitação mencionada no subitem anterior deverá conter as seguintes 

informações: 

a) Secretaria Municipal solicitante; 

b) Definição, quantidade dos itens a serem adquiridos; 

c) Data e local da entrega; 

d)Assinatura do Secretário(a) responsável. 

6.4.Todas as despesas decorrentes da entrega dos materiais, objeto desta licitação, 

correrão por conta da contratada incluindo despesas com deslocamento. 

6.5.O pagamento será efetuado em até 15(quinze) dias após orecebimento dos 

materiais, com apresentação da respectiva nota fiscal. 

6.6.Demais atos pertinentes à execução das entregas serão exigidos no edital e 

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

passar por aprovação do setor jurídico desta municipalidade. 

6.7.As solicitações provenientes das Secretarias, após o recebimento definitivo dos 

serviços prestados, deverão ser armazenadas em arquivo próprio no Controle 

Interno ou no Departamento de Compras do Município ou ainda, na própria 

Secretaria Solicitante, permitindo a fiscalização de órgão interno e externos. 

 

7. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO CONTRATO 

7.1. O contrato será acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado 
pelas Secretariasque compõe este Termo de Referência, desta municipalidade. 
 

 

 

Planalto - PR, 04 de Novembro de 2019. 

 

 

Nadiane Carla Schlosser 

Secretária Municipal de Saúde 

 

 

 

Zenaide Salete Gallas Werle 

Secretária Municipal de Assistência Social 

 

 

Inácio José Werle 

Prefeito Municipal 
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