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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. ORGÃO INTERESSADO 

1.1. Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente e Urbanismo. 

 

2. OBJETO 

2.1.Contratação de empresa para a aquisição de sacos de lixo para coleta de resíduos 

recicláveis que fazem parte de  ações desenvolvidas pela Secretaria de Saúde e de Meio 

Ambiente, Obras e Serviços Urbanos, deste Município de Planalto-PR, conforme abaixo 

segue: 

 

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 

3.1.Nadiane Carla Schlosser e Jeferson Rech. 

 

4.  JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO 

4.1.Justifica-se a compra do saco de polipropileno pois através do mesmo é realizado a 

separação do lixo reciclável pelos moradores, que após e recolhido pela coleta seletiva 

feita pelos funcionários da Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de 

Planalto. 

4.2. Esta ação além de minimizar os danos ao meio ambiente também serve como forma 

de prevenção da proliferação do mosquito Aedes Aegypthi, que é transmissor de várias 

doenças que causam risco à saúde da população(dengue, zika, chikungunya e febre 

amarela).  

4.3.O valor estimado dos itens tem como base o menor valor obtido entre três 

orçamentos solicitados pela Administração a empresas distintas e que seguem em 

anexo a este Termo de Referência.  

4.4.Servidores responsáveis pela cotação de preços: Jeferson Rech e Jeane Maria de 

Souza. 

5.DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:  
ITEM QUANT. UN OBJETO PREÇO 

UNIT. 
PREÇO 
TOTAL 

01 1.500 UN Saco de polipropileno em única cor 
(amarela) para coleta de resíduos 
recicláveis, com gramatura mínima de 
90g/m2 sem impressão, possuindo 
medidas de 110x75cm com 2 ilhoes e 
cordão para fechamento. 

10,90 16. 350,00 

TOTAL GERAL 16.350,00 
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O valor total estimado da contratação é de R$R$ 16.350,00(Dezesseis mil, trezentos e 

cinquenta reais). 

 

6. CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO E ENTREGA DO OBJETO  

6.1. A empresa vencedora do certame deverá entregar os referidos materiais conforme 

solicitação formal de entrega emitido pela Secretaria Municipal responsável, no prazo 

máximo de 07(sete) dias úteis. 

6.2. A solicitação formal 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 da Secretária responsável. 

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

correrão por conta da contratada incluindo despesas com deslocamento. 

6.4. Demais atos pertinentes a execução dos serviços 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. 

6.5. As solicitações provenientes da Secretaria, após o recebimento definitivo dos 

serviços prestados, deverão ser armazenados 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. 

6.6.  O pagamento será efetuado em até 15(quinze) dias após o recebimento da referida 

nota fiscal.  
 

7.GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO CONTRATO 

7.1. O contrato será acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado pela 
Secretaria de Saúde e Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo desta municipalidade. 
 

 

Planalto - PR, 03 de Setembro de 2019. 

 

 

 

Nadiane Carla Schlosser 

Secretária Municipal de Saúde 
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Rudinei Paulo Marques Correa 

Secretário de Administração 

 

 

 

Inácio José Werle 

Prefeito Municipal de Planalto 
 


