
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE REFERÊNCIA

Pregão Presencial

1. OBJETO

1.1 – Aquisição de uniformes para uso dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 – O presente termo de referência tem por objetivo padronizar e facilitar a identificação dos
servidores das unidades de saúde do Município de Fraiburgo;

2.2 – A Secretaria Municipal de Saúde abrange diversas profissões, compreendendo: médicos,
enfermeiros,  dentistas,  fisioterapeutas,  farmacêuticos,  psicólogos,  nutricionista,  agentes
comunitários de saúde, entre outros;

2.3 – Para todas estas funções o uso de uniforme profissional é essencial, pois reduz o risco
de contaminação e transmissão de doenças quando combinados com a utilização dos EPIs;

2.4 – O uso de uniforme pelos profissionais também contribui para a valorização da imagem
dos estabelecimentos de saúde e transmite maior confiabilidade aos pacientes.

3. ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E VALORES DE REFERÊNCIA DE MERCADO:

3.1 – As especificações, quantidades estimadas e os valores de referência de mercado seguem
descritos na tabela a seguir:

LOTE 01

COD. ITEM QTDE UNID. DESCRIÇÃO

46338 01 10 Peça AVENTAL CIRÚRGICO: avental cirúrgico longo, confeccionado em tecido
de  brim  100%  algodão,  com  punho  de  ribana  100%  algodão  branco,
amarração nas costas. Tamanhos: P, M, G, GG e EGG. Cor: azul claro.
Anexo 01.

46339 02 20 Peça AVENTAL PARA COPA:  avental  feminino  confeccionado  em tecido  de
oxford, shape alongado, amarração nas laterais. Tamanhos: P, M, G, GG e
EGG. Cor: branco. Anexo 02.

46340 03 70 Peça CAMISA POLO FEMININA: camisa em tecido malha pique composto por
67% poliéster e 33% viscose, com meia abertura na parte superior com
fechamento através de botões caseados no pé de gola sentido vertical,
bordado o brasão do Município em tamanho 9x10cm no lado esquerdo do
peito.  Barra  inferior  com  abertura  nas  laterais.  Filete  sintético  verde
esmeralda na gola e mangas, conforme modelo. Tamanhos: P, M, G, GG,
EGG. Cor: branco. Anexo 03.

46349 04 50 Peça CAMISA POLO MASCULINA: camisa em tecido de malha pique composto
por  67%  poliéster  e  33%  viscose,  com  meia  abertura  na  gola,  com



fechamento através de botões no pé da gola, com um bolso chapado com
quatro cantos na frente esquerda do peito, com bordado do brasão oficial
do Município em tamanho 9x10cm no lado esquerdo do peito, com barra
inferior  quadrada.  Filete  sintético  verde  esmeralda  na  gola  e  mangas.
Tamanho: P, M, G, GG e EGG. Cor: branco. Anexo 04.

46341 05 150 Peça COLETE UNISEX: colete unissex confeccionado em tecido de brim 100%
algodão, shape alongado, fechamento frontal com zíper, recortes e bolsos
conforme modelo. Bordado o brasão oficial do Município e a logomarca do
SUS em tamanho 9x10cm nos bolsos acima da cintura. Bordado no lado
esquerdo  do  peito  e  nas  costas  em  tamanho  proporcional,  conforme
modelo,  nas  seguintes  opções:  Tipo1: Agente  Comunitário  de  Saúde.
Tipo2: Agente de Combate às Endemias. Bordado da logomarca do SUS
na parte inferior das costas, conforme modelo.  Tamanhos: P, M, G, GG e
EGG. Cor: a definir. Anexo 05.

46342 06 100 Peça JALECO  FEMININO: confeccionado  em  tecido  gabardine  branco,  com
gola padre, fechamento frontal com botões, com  recortes na frente para
modelagem  do  corpo  (acinturado),  mangas  compridas  com  punho  em
ribana branca, com bordado oficial do brasão do Município em tamanho
9x10cm no  lado  esquerdo  do  peito,  com dois  bolsos  internos  na parte
inferior da frente, cinto e fenda nas costas. Tamanhos: PP, P, M, G, GG e
EGG. Cor: branco. Anexo 06.

46343 07 20 Peça JALECO  MASCULINO:  confeccionado  em  tecido  gabardine,  com  gola
padre,  fechamento  frontal  com botão  caseado,  mangas compridas  com
punho em ribana, com bordado do brasão oficial do Município em tamanho
9x10cm no lado esquerdo do peito, com dois bolsos na parte inferior da
frente, com cinto e fenda nas costas. Tamanhos: PP, P, M, G, GG e EGG.
Cor: branco. Anexo 07.

46344 08 80 Peça JALECO FEMININO COM DEBRUM: confeccionado em tecido gabardine,
gola padre com debrum verde, mangas compridas com punho em ribana
branca  100%  algodão,  recortes  na  frente  para  modelagem  do  corpo
(acinturado), fechamento frontal com botões, bordado do brasão oficial do
Município em tamanho 9x10cm no lado esquerdo do peito, dois bolsos na
parte inferior da frente com debrum verde, recorte nas costas, cinto com
debrum  e  fenda  na  parte  inferior.  Debrum  sintético  verde  esmeralda.
Tamanhos: PP, P, M, G, GG e EGG. Cor: branco. Anexo 08.

46345 09 20 Peça JALECO ENFERMAGEM MASCULINO COM DEBRUM:  confeccionado
em tecido gabardine branca, gola padre com debrum verde, fechamento
frontal com botões, mangas compridas com punho em ribana branca 100%
algodão, bolso chapado no peito esquerdo com bordado oficial o  brasão
oficial do Município em tamanho 9x10cm no lado esquerdo do peito, dois
bolsos na parte inferior da frente com debrum verde,  cinto e fenda nas
costas, debrum sintético verde esmeralda. Tamanhos: P, M, G, GG e EGG.
Cor: branco. Anexo 09.

46346 10 50 Peça JALECO  MANGA  CURTA:  jaleco  feminino  com  manga  japonesa,
confeccionado  em tecido  de  gabardine  na  cor  branca,  gola  tradicional,
fechamento  frontal  com  botão,  com  dois  recortes  para  modelagem  do
corpo (acinturado), dois bolsos frontais na parte inferior, cinto e fenda nas
costas  Tamanhos:  P,  M,  G,  GG  e  EGG.  Cor:  branco.  Bordado  das
logomarcas em tamanho 9x10cm no lado esquerdo do peito, nos seguintes
padrões:  Tipo   1  : Logomarca do NASF.  Tipo 2: Logomarca do CAPS.  As
logomarcas  devem  ser  no  padrão  definido  pela  Secretaria  de  Saúde.
Anexo 10.

46347 11 120 Peça JAQUETA UNISEX COM CAPUZ E MANGAS DESTACÁVEIS:  jaqueta
unissex  com  capuz  e  mangas  destacáveis,  confeccionado  em  nylon
impermeável,  forro  em  matelado  80  tramas  com  costura  em triângulo,
fechamento frontal  com zíper e lapela corta vento fixada com botão de
pressão,  capuz  embutido  na  gola  destacável  através  de  zíper,  mangas
longas destacáveis  na altura  do ombro através de zíper  reforçado com
lapela, ajuste do punho com elástico na barra, dois bolsos frontais tipo faca
na parte  inferior.  Tamanhos:  PP,  P,  M,  G,  GG e  EGG.  Cores:  a  definir
(mínimo 04 (quatro)  cores). Bordado no lado esquerdo do peito o brasão
oficial do Município em tamanho 9x10cm na frente esquerda.
Bordado nas costas nos seguintes padrões: Tipo  1:   Secretaria Municipal de



Saúde de Fraiburgo. Tipo2: Secretaria Municipal de Saúde de Fraiburgo +
Vigilância Sanitária.  Tipo3: Secretaria Municipal de Saúde de Fraiburgo +
Vigilância  Epidemiológica.  Tipo4:  Secretaria  Municipal  de  Saúde  de
Fraiburgo + Agente Comunitário de Saúde. Tipo5: Secretaria Municipal de
Saúde de Fraiburgo + Agente de Endemias. Obs.: fonte de letra, tamanho e
cor do bordado nas costas a definir. Anexo 11.

46348 12 50 Peça TOUCA: com tiras  para  amarração  traseira  com nó,  confeccionada em
tricoline 100% algodão, parte traseira ajustável por amarração. Tamanho
único. Cor/estampa: a definir. Anexo 12.

3.2 –  Todos os itens com as especificações estão ilustradas nos  Anexos 01 a 12, a fim de
auxiliar  na  compreensão  do  descritivo.  As  fotos  são  meramente  ilustrativas,  devendo  ser
observados os detalhes da descrição de cada item.

4. DAS AMOSTRAS

4.1  – As  proponentes  classificadas,  depois  de  declaradas  vencedoras,  anteriormente
adjudicação do Processo Licitatório, deverão apresentar amostra física de todos os itens do
LOTE 01,  junto  ao  Setor  de Compras da Secretaria  Municipal  de Saúde,  sito  a  Rua Vito
Pizzeta, 77, Bairro Salete – Fraiburgo/SC, telefone (49) 3256-4012/4018, no prazo máximo de
07 (sete) dias, após a lavratura da Ata da Sessão ou da intimação para este fim, A/C dos
servidores  Sra.  Salimara  Clair  Molim/  Liceia  Rinaldi  Ramos  e  Enelice  Gerlach,  sendo  as
mesmas responsáveis pela emissão do Laudo de Aceitabilidade das amostras.

4.2  –  Os  critérios  para  avaliação  das  amostras  serão:  tecido,  cor,  textura,  resistência,
acabamento, materiais e acessórios utilizados, logomarcas, confecção dentro do especificado.

4.3 – A empresa que não apresentar as amostras ou apresentá-las em desacordo com as
especificações será desclassificada.

4.4 –  Correrão por  conta  da LICITANTE VENCEDORA todas as  despesas com envio  das
amostras, embalagem, seguros, transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários,
decorrentes da entrega e da própria aquisição dos produtos.

4.5 – A análise e aprovação das amostras apresentadas será realizada em 7 (sete) dias.

4.6 –  A licitante vencedora não deverá começar  a confecção antes da aprovação final  da
CONTRATANTE.

4.7 –  A CONTRATANTE não se responsabilizará por peças confeccionadas sem avaliação e
aprovação prévia, ficando a LICITANTE VENCEDORA obrigada a confeccionar as amostras
para aprovação e as peças finais, sob pena de sofrer as sanções previstas no Edital,  seus
anexos e na Lei de Licitações.

5. DAS ENTREGAS

5.1 – Os uniformes deverão ser entregues pela licitante vencedora em até 30 (trinta) dias após
o recebimento da Autorização de Fornecimento, no Setor de Compras da Secretaria Municipal
de Saúde, sito a Rua Vito Pizzeta, 77, Bairro Salete – Fraiburgo/SC;

5.2 – Em caso da impossibilidade de entrega das peças solicitadas no prazo previamente
estabelecido,  o  fato  deverá  ser  comunicado  com antecedência  mínima de  24  horas,  para
tomada das medidas adequadas;

5.3 – As mercadorias que não estiverem acompanhadas das respectivas notas fiscais, bem
como em desacordo com especificação e quantidades informadas, não serão recebidas;
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5.4 – Reserva-se o direito ao Município de realizar os pedidos conforme a necessidade da
Secretaria Municipal de Saúde, sem definição de quantidades mínimas por Autorização;

5.5 – A execução da Ata,  nos  termos do art.  67 da Lei  nº  8.666/93 será acompanhada e
fiscalizada pelos servidores designados pela  Portaria nº 1840, de 19 de agosto de 2019, ou
outra que venha substituí-la.

5.6  –  Todas  as  despesas  relacionadas  com a  entrega,  correrão  por  conta  da  proponente
vencedora.

6 – DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

6.1 – Será de responsabilidade da licitante vencedora:

a) apresentar as amostras dos uniformes nos prazos estabelecidos neste Termo;

b) fornecer os uniformes desta licitação, na forma, nos locais, nos prazos e nos preços
estipulados na sua proposta;

c) entregar os uniformes, de acordo com as especificações e valores cotados em sua
proposta;

d) as mercadorias que não atenderem as condições descritas neste termo de referência
ou que apresentarem quaisquer vícios de fabricação,  serão imediatamente devolvidas pela
CONTRATANTE ao fornecedor para substituição, no prazo máximo de 5(cinco) dias úteis a
contar da data de sua notificação formal por parte da Secretaria Municipal de Saúde, cabendo
a CONTRATADA arcar com os custos da substituição;

e) arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais
causados  pela  ação  ou  omissão  de  seus  empregados,  trabalhadores,  prepostos  ou
representantes, dolosa ou culposamente, à Administração ou a terceiros;

f)  manter  durante  toda  a  vigência  da  ata,  em  compatibilidade  com  as  obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (art. 55, XIII
da Lei 8.666/93);

g) enviar por e-mail o arquivo XML oriundo da emissão do DANFE para o endereço
eletrônico nfe@fraiburgo.sc.gov.br,  devendo constar na nota fiscal eletrônica no item “dados
adicionais” o endereço de entrega do produto, nos termos do RICMS01, anexo 5, art. 36, VII,
“a”.

7. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO

7.1 –  A presente licitação será  adjudicada à licitante  que apresentar  proposta  de MENOR
PREÇO, JULGAMENTO POR LOTE.

8. DA DOTAÇÃO

8.1 – As despesas decorrentes da aquisição do objeto do presente certame, correrão a conta
de dotações específica do orçamento do exercício de 2020.

9 – DO PAGAMENTO 

9.1 – O pagamento pela aquisição dos uniformes da presente licitação será feito em favor da
licitante vencedora, mediante depósito bancário em sua conta corrente, após a entrega das



mercadorias  e  relatório  dos  serviços  prestados,  acompanhadas  da  respectiva  Nota  Fiscal
Eletrônica e arquivo XML

9.2 – O número do CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – constante das notas
fiscais/faturas deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação.

9.3 – O pagamento será realizado até o 15° (décimo quinto) dia do mês subsequente a entrega
efetiva e emissão da respectiva Nota Fiscal Eletrônica e arquivo XML.

9.4 – Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência,
sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

10 – DA VIGÊNCIA

10.1 – O prazo de vigência será de 12 meses.

 Fraiburgo (SC), 30 de janeiro de 2020.

Enelice Lídia Gerlach
Chefe de Setor

Toni Francisco Souza da Silva
Secretário Municipal de Saúde de Fraiburgo



ANEXO 01

ITEM 01 – AVENTAL CIRÚRGICO 

Avental cirúrgico longo 

Confeccionado em tecido de brim 100% algodão

Com punho de ribana 100% algodão branco

Amarração nas costas

Tamanho: a definir entre P, M, G, GG e EGG

Cor: azul claro



ANEXO 02

ITEM 02 – AVENTAL PARA COPA

Avental feminino 

Confeccionado em tecido de oxford

Shape alongado

Amarração nas laterais

Tamanho: a definir entre P, M, G, GG e EGG

Cor: branco



ANEXO 03

ITEM 03 – CAMISA POLO FEMININA

Camisa em tecido malha pique composto por 67% poliéster e 33% viscose

Com meia abertura na parte superior com fechamento através de botões caseados (no pé de
gola sentido vertical)

Bordado o brasão do Município em tamanho 9x10cm na frente esquerda (arte a ser fornecida
pela contratante)

Barra inferior com abertura nas laterais

Filete sintético verde esmeralda na gola e mangas, conforme modelo 

Tamanho: a definir entre P, M, G, GG, EGG

Cor: branco



ANEXO 04

ITEM 04 – CAMISA POLO MASCULINA

Camisa em tecido malha pique composto por 67% poliéster e 33% viscose

Com meia abertura na parte superior

Com fechamento através de botões caseados (no pé de gola sentido vertical)

Com um bolso chapado com quatro cantos na frente esquerda bordado o brasão oficial do
Município em tamanho 9x10cm na frente esquerda

Filete sintético verde esmeralda na gola e mangas, conforme modelo 

Tamanho: a definir entre P, M, G, GG, EGG

Cor: branco.



ANEXO 05

ITEM 05 – COLETE UNISEX

Colete unissex confeccionado em tecido de brim 100% algodão

Shape alongado

Fechamento frontal com zíper 

Recortes e bolsos conforme modelo 

Bordado o brasão oficial do Município e a logomarca do SUS em tamanho 9x10cm nos bolsos
acima da cintura

Bordado  na  parte  frontal  a  esquerda  do  peito  e  nas  costas  em  tamanho  proporcional  as
seguintes opções:

Tipo 1: Agente Comunitário de Saúde

Tipo 2: Agente de Combate às Endemias 

Bordado na parte inferior das costas a logomarca do SUS, conforme modelo abaixo.

Cor: a definir

Tamanho: a definir entre P, M, G, GG e EGG



ANEXO 06

ITEM 06 – JALECO FEMININO 

Confeccionado em tecido gabardine branco

Gola padre 

Fechamento frontal com botões

Dois recortes verticais na frente para modelagem do corpo (acinturado) 

Mangas compridas com punho em ribana branca 

Bordado o brasão oficial do Município em tamanho 9x10cm no lado esquerdo do peito

Dois bolsos internos na parte inferior da frente 

Cinto e fenda nas costas

Tamanho: a definir entre PP, P, M, G, GG e EGG

Cor: branco



ANEXO 07

ITEM 07 – JALECO MASCULINO

Confeccionado em tecido gabardine

Gola padre 

Fechamento frontal com botões

Mangas compridas com punho em ribana branca

Bordado o brasão oficial  do Município em tamanho 9x10cm na frente esquerda (arte a ser
fornecida pela contratante)

Dois bolsos na parte inferior da frente 

Cinto e fenda nas costas

Tamanho: a definir entre PP, P, M, G, GG e EGG

Cor: branco



ANEXO 08

ITEM 08 – JALECO FEMININO COM DEBRUM

Confeccionado em tecido gabardine branco

Gola padre com debrum verde esmeralda

Mangas compridas com punho em ribana branca 100% 

Dois recortes verticais na frente para modelagem do corpo (acinturado) 

Fechamento frontal com botões

Bordado o brasão oficial do Município em tamanho 9x10cm no lado esquerdo do peito

Dois bolsos na parte inferior da frente com debrum verde

Cinto com debrum e fenda nas costas

Debrum sintético verde esmeralda

Tamanho: a definir entre PP, P, M, G, GG e EGG

Cor: branco



ANEXO 09

ITEM 09 – JALECO ENFERMAGEM MASCULINO COM DEBRUM

Confeccionado em tecido gabardine branca

Gola padre com debrum verde esmeralda

Fechamento frontal com botões

Mangas compridas com punho em ribana branca 100% algodão

Bolso chapado no peito esquerdo com brasão oficial do Município em tamanho 9x10cm no lado
esquerdo do peito

Dois bolsos na parte inferior da frente com debrum verde

Cinto e fenda nas costas

Debrum sintético verde esmeralda

Tamanho: a definir entre P, M, G, GG e EGG



ANEXO 10

ITEM 10 – JALECO MANGA CURTA

Jaleco feminino com manga japonesa

Confeccionado em tecido gabardine na cor branca

Gola tradicional 

Fechamento frontal com botões 

Com dois recortes verticais na frente para modelagem do corpo (acinturado)

Dois bolsos frontais na parte inferior

Cinto e fenda nas costas

Bordado no lado esquerdo do peito nos seguintes padrões:

Tipo 1: logomarca do NASF-AB + Fraiburgo-SC medindo aprox. 9x9cm 

Tipo 2: logomarca do CAPS I + Fraiburgo-SC medindo aprox.9x9cm 

Tamanho: a definir entre P, M, G, GG e EGG

Cor: branco



ANEXO 11

ITEM 11 – JAQUETA UNISEX COM CAPUZ E MANGAS DESTACÁVEIS

Jaqueta unissex com capuz e mangas destacáveis 

Confeccionado em nylon impermeável

Forro em matelado 80 tramas com costura em triângulo

Fechamento frontal com zíper e lapela corta vento fixada com botão de pressão

Capuz embutido na gola destacável através de zíper

Mangas longas destacáveis na altura do ombro através de zíper reforçado com lapela 

Ajuste do punho com elástico na barra

Dois bolsos frontais tipo faca na parte inferior 

Cores: a definir (mínimo 04 (quatro) cores)

Tamanho: a definir entre PP, P, M, G, GG e EGG

Bordado na frente esquerda o brasão oficial do Município em tamanho 9x10cm no lado 
esquerdo do peito

Bordado nas costas os seguintes padrões:

Tipo   1  : Secretaria Municipal de Saúde de Fraiburgo

Tipo 2: Secretaria Municipal de Saúde de Fraiburgo + Vigilância Sanitária

Tipo 3: Secretaria Municipal de Saúde de Fraiburgo + Vigilância Epidemiológica

Tipo 4: Secretaria Municipal de Saúde de Fraiburgo + Agente Comunitário de Saúde

Tipo 5: Secretaria Municipal de Saúde de Fraiburgo + Agente de Endemias

Obs.: fonte de letra, tamanho e cor a definir



  

ANEXO 12

ITEM 12 – TOUCA UNISEX

Touca com tiras para amarração traseira com nó

Confeccionada em tricoline 100% algodão

Parte traseira ajustável por amarração

Tamanho único

Cor/estampa a definir
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