
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

AV. FRANCISCO VALADARES DA FONSECA, 250 – VASCO LOPES – CEP 35669-000 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 097/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2021 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
OBJETO: Registro de preço para futura e eventual aquisição de material de EPI, 
uniformes, consumo e permanentes destinados ao Setor de Epidemiologia, deste 
Município. 
 

Item Qte 
Estimada 

U.N Descrição do Produto 

01 50 U.N KIT DENGUE:  
Bolsa de lona padrão FNS, confeccionada em lona de algodão 
impermeável, com divisão interna, na cor cáqui (mostarda), 
com bolso sem lapela. Alça em cadarço de algodão largura 
50mm. Nas seguintes medidas 31 x 37 x 20, com logomarca 
impressa por serigrafia em 1 cor. (Alça em cadarço 100 % 
algodão c/ Ombreira).01 - Bandeira amarela (ou laranja) 
tamanho 25 x 35 cm c/ cabo de madeira de 32cm;01 - Bacia 
plástica tamanho 15 cm diâmetro x 4 cm altura – 500 ml – 
cores sortidas;01 - Espelho pequeno de bolso c/ moldura em 
plástico;01 - Lápis de Cera tipo estaca (azul ou preto);01 - 
Lanterna de plástico, tamanho grande;01 - Lápis preto nº 
2;01 – Lixa nº 60;02 - Pesca larvas, confeccionado em arame 
coberto com plástico verde, com cabo de 28 cm, e puçá no 
seguinte tamanho 10,5 cm x 9 cm largura x 10 cm fundo 
(nylon branco);01 - Colher Inox 5g;01 - Colher Inox 20g;01 - 
Kit de cubagem composto por um peso de chumbo e 10 m de 
corda de polipropileno, para medir capacidade volumétrica 
de depósitos com água;01 - Pícola (picadeira p/ concreto) 
nos seguintes tamanhos: cabo c/ 21cm e ponta c/ 13cm;01 - 
Fita métrica c/ 1,5 metros;01 - Algodão hidrófilo pacote c/ 50 
g;02 - Pipetas de plástico tipo conta gotas 3 ml;01 - Prancheta 
Eucatex tamanho Ofício com pregador;10 - Tubos de ensaio 
para coleta de larvas, transparente, medindo 12mm de 
diâmetro externo, 75mm de comprimento com tampa. Para 
acondicionar formas imaturas de mosquito(larvas) e 
remessas para exame laboratorial no proprograma de 
erradicação de Aedes Aegypti. Segue foto: 
  
 

 
 

02 50 U.N SAPATO DE SEGURANÇA DE AMARRAR  SNS CA 27840:   
Calçado ocupacional de uso profissional, tipo sapato, 
fechamento em amarrar, confeccionado em couro curtido ao 
cromo, palmilha de montagem em material sintético 
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montada pelo sistema strobel, com biqueira de conformação, 
solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no 
cabedal, com sistema de absorção de energia no salto e 
resistente ao óleo combustível. Segue foto: 
 

 
 

03 1000 U.N Luva de Látex Amarela Para Limpeza CA 39564  
Descrição:Luva de segurança produzida em látex natural, na 
cor Amarela, revestida internamente com flocos de algodão, 
punho com virola, espessura de 0,25 mm e comprimento de 
30 cm. Características Gerais:Puro algodão em flocos que 
absorve o suor e mantém as mãos frescas e secas;Punho com 
virola que facilita o calçamento e trabalhos com líquidos, pois 
sua virola veda na medida certa e impede que estes líquidos 
escorram para dentro da luva;Formato anatômico que 
oferece conforto e minimiza a fadiga das mãos;Texturizada 
na palma e dedos para uma melhor aderência em superfícies 
secas ou molhadas;Fácil higienização;Reutilizável. Segue 
foto: 
 

 
 

4 20 U.N Máscara Facial Inteira  6800 Com Cartuchos 6003 CA 
7298 =  
Descrição:O respirador reutilizável facial inteira  série 6800 
é leve, confortável e tem a exclusiva válvula de exalação Cool 
Flow® . Adequada para longos períodos de uso. Está 
disponível no tamanho M 6800 o que proporciona um 
melhor ajuste a um maior número de 
usuários.Vantagens:Ótima vedação para os diferentes tipos 
de rostos. Foi pensando nisto que a 3m projetou o respirador 
facial 3m série 6800, uma peça facial inteira totalmente 
ajustável, com área de selagem em silicone e com um campo 
visual ampliado, que possibilita maior produtividade, 
conforto e segurança ao usuário. Disponível em 3 tamanhos 
(P, M e G) - Adapta-se a um maior número de tipos faciais. 
Características Gerais:Válvula Cool Flow® Abre com 
facilidade diminuindo sensivelmente o calor e a umidade da 
parte interna do respirador aumentando a sensação de 
conforto ao usuário.Amplo campo visualProduzido em 
elastômero sintético e silicone (área de vedação) mais 
conforto e segurança 
Flexibilidade: peça facial totalmente ajustável. CA: 7298   
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ACOMPANHA: 
Máscara Completa 6800 Tamanho M  
1 PAR DE CARTUCHO 6003 (Vapores orgânicos e gases 
ácidos até 1000 ppm, 100 vezes o seu limite detolerância ou 
até a concentração IPVS, o que for menor. Segue foto: 
 

 
 
 

05 2 CX Protetor auditivo tipo plug caixa contendo 50 unidade.   
 confeccionado em copolímero, com três flanges macias e 
cônicas. A cor do plug é amarela e do cordão de PVC é 
azul.Vantagens e Benefícios:Moldurado com tecnologia 
avançada atenuando níveis de ruído com eficácia, produzido 
em copolímero, tamanho único, reutilizável, embalado em 
estojo plástico individual, antialérgico.Normas 
técnicas/Testes:ANSI.S.12.6:1997 - LAEPI Laboratório de 
Equipamento de Proteção Individual.Recomendado 
Para:Proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis 
de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 15 
Anexos I e II, conforme tabela de atenuação. 
Segue foto: 
 

 
 

06 50 U.N Óculos de segurança  
ampla visão, com lente de proteção em policarbonato, com 
tratamento anti-risco, antiembaçante e UV, ventilação direta, 
armação em silicone, elástico de memoria ajustável. 
Acompanha bolsa em nylon para armazenagem.  
Normas Técnicas/Testes:Aprovado Para: proteção DOS 
OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS 
VOLANTES MULTIDIRECIONAIS E CONTRA LUMINOSIDADE 
INTENSA NO CASO DA LENTE CINZA. 
Descrição do CA: 20111.Descrição do Equipamento: 
óculos de segurança, modelo ampla-visão, constituído de 
armação confeccionada em uma única peça de polipropileno 
na cor cinza, recoberta com borracha macia branca que se 
acomoda à face do usuário, com sistema de ventilação 
indireta composto por vinte e seis pequenos orifícios, sendo 
quinze na parte superior da borracha macia branca e onze na 
parte inferior. O ajuste à fase do usuário é feito através de um 
tirante elástico preto e amarelo, dotado de presilhas plásticas 
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presas por meio de encaixe na armação e visor de 
policarbonato cinza ou incolor. O modelo cobre toda a região 
em torno dos olhos do usuário, oferece proteção contra 
impactos de partículas volantes multidirecionais e contra 
luminosidade intensa no caso do visor cinza. Segue foto: 
 

 
 

07 50 U.N Avental de PVC Transparente Tira Soldada CA 37475 
Confeccionado em Trevira, Vinil, Lona e Brim Vantagens e 
Benefícios: 
Avental de PVC forrado 
Com alças e tiras para suspensão no pescoço e ajuste na 
cintura soldadas eletronicamente 
Medida de 1,20mtx0,70mt; 
Como esse produto pode ser aplicado: 
Proteção do usuário contra respingos de água e produtos 
químicos em baixas concentrações. 
Normas Técnicas: 
Proteção Laudo: 
Aprovado Para: PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO 
CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM 
USO DE ÁGUA. Segue foto: 

 
 
 

08 
 

20 U.N Bota de segurança em amarrar CA 28104 
4065BNFS600FX 
Bico de PVC 
Descrição: 
Modelo botina de amarrar da linha GOLD de uso em diversos 
ambientes de trabalho, calçado que proporciona conforto e 
que atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR 
ISO 20344, 20345 e 20347.Segue foto: 

 
 

09 20 U.N Macacão de brim pesado com manga longa. 
Segue modelo MACACÃO EM BRIM PESADO INDUSTRIAL 
MANGA LONGA 100%ALGODÃO COR , MARROM 
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CLARO,FECHAMENTO COM ZIPER GOLA ALTA  –TAMANHO 
M , G E GG.APRESENTAÇÃO DE TECIDO E UM MODELO 
CONFECCIONADO PARA AVALIAÇÃO PRÉVIA. 

 
 

10 
 

100  U.N Camisa tipo jaleco de brim pesado manga longa=100 
UNIDADES 
Segue foto: Jaleco   Unissex.COR:   marrom   de   acordo   com   
o padrão  de  cores  fornecido  pela  SMS. TAMANHOS PP;   
P;   M;   G;   GG;   EG;   EXG.      TECIDO:composição     em   
brim pedado . MODELO: .  Comprimento  na altura  do  
quadril.  Manga  longa .    Abertura  na  parte inferior 
traseira e cinto na parte posterior. Dois bolsos frontais  
inferiores.  Fechamento  por  meio  de  botões corozita   20   
mm   na   cor   do   tecido   ou   incolor. 
SERIGRAFIA:localizada  ao  lado  superior  esquerdo 
Bandeira do Município escrito Prefeitura Municipal de 
Papagaios Secretaria  Municipal  de  Saúdee  na parte  
superior  das  costas.  

 
 

11 100 U.N Calça de brim pesado meio elastico cintura média.  
Segue modelo: Calça de brim industrial  (pesado), com 
elástico e três bolsos.As costuras devem  ser reforçadas e 
duplas. Silk-screens se necessário deverão ser realizados 
conforme padrões estabelecidos. 
Arte fornecida pela Secretaria Municipal de Saúde. 
Os tamanhos das calças serão escolhidos/definidos  
pela Secretaria  no momento da solicitação (P,M,G e GG). 
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12 100 U.N Camiseta Malha PV  
 COR:Padrão Manga Longa Camiseta de composição em 
poliviscose (67% poliéster 33% viscose), também conhecida 
como malha fria. Tamanhos Disponíveis: PP, P, M, G, GG e XG 
CA: N/A. NBR: N/A 
Segue modelo: 

 
 

13 10 U.N Termômetro Digital para coleta de água modelo TP-101 
Características: 
Larga escala de aplicações 
Ponta de prova longa em aço inoxidável 
Comprimento da ponta de prova: 11cm (4.5 ") 
Ampla faixe de medição de temperatura (-50 a 300 ºC) / (58 
A 572 ºF) 
Resolução mínima: 0.1 °C (°F) 
Exatidão: (± 1°C ) para a faixa (-20 a 80 °C) 
Mudança de unidade de medida - ºC ou ºF 
Desligamento automático após 15 minutos fora de uso 
Indicador de bateria fraca 
Indicação de falha do sensor 
Memórização de medidas 
Fonte de alimentação: 1 x 1.5 V LR 44 (incluída) 
Tubo plástico protetor incluído para armazenamento e 
proteção.Segue modelo: 
 

 
 

14 06 U.N Clorímetro Digital Portátil |CL-800 =06 UNIDADES  
Clorímetro digital portátil criado para efetuar leituras de 
cloro livre e total. Baseado no método DPD, com 
funcionamento é simples e possui um software amigável.Que 
possa ser utilizado tanto na bancada quanto no campo e tem 
grande estabilidade e reprodutibilidade de leitura; 
Microprocessador interno minimiza os erros de operação e 
garante a exatidão da leitura em toda a escala;Utilizando kit 
apropriado, este equipamento torna fácil a medição do 
Cl2;Que atenda a Portaria 518/2004 do Ministério da 
Saúde.Método DPD Faixa de Trabalho Resolução Precisão da 
Leitura Exatidão PPM 0 a 5,0 ppm Método ASMT / EPA ± 0,01 
ppm ± 0,02 ppm Menor que 5% Calibração Curva de fábrica 
e/ou criada pelo usuário com até 05 (cinco) pontos 
(opcional) Detetor Fotovoltáico de Silício Comprimento 
Onda 520 nm Alimentação Bateria Interna recarregável 
(aprox. 100 horas de uso, com carga total); e/ou 110/220 
VAC utilizando carregador / eliminador de bateria 
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Acessórios que acompanham • Maleta para transporte; • 
Reagente DPD pó (5g – 100 provas); • Colher dosadora; • 01 
cubeta padrão para calibração; • 02 cubetas para amostra; • 
Fonte de alimentação; • Manual de instruções; Opcionais 
Leitura de pH pelo sistema colorimétrico (5,5 a 8 pH); Saída 
RS-232C. 

  
 

15 100 U.N BONÉ,confeccionado em tecido tactel, 100% poliéster,  cor 
ser definida no momento da solicitação.Na frente Serigrafia 
da unidade de saúde  em silk-screen colorida. 
 Ponta Grossa (tamanho proporcional ao boné). O  
sistema de fecho deverá ser com fecho em velcro 

 
 
Observação: 
 
1 – O Registro de Preços deverá ser firmado sobre o menor preço unitário. 
 
2 – O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A 
falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 
contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a 
rescisão da Ata de registro de Preços, sem prejuízo das sanções administrativas, 
civis e penais cabíveis. 
 
Prazo e Local de entrega: os produtos solicitados deverão ser entregues nos 
respectivos setores requisitantes. Após recebimento da Ordem de Fornecimento, o 
licitante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para efetivar a entrega. 
 
Prazo de Pagamento: Até 30 (trinta) após a entrega da mercadoria, mediante a 
apresentação da Nota Fiscal devidamente aprovada pelo setor requisitante, 
acompanhada de comprovantes de regularidade perante o INSS e FGTS. 
 
Dotação Orçamentária: A dotação orçamentária para cobrir as despesas 
decorrente deste pregão estão previstas no presente exercício nas rubricas nº:  
 Ficha 00752   
 Órgão: 02 Prefeitura Municipal 
 Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 Sub-Unidade: 02.07.20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
 Funcional Programatica: 10.305.0436.2415 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo 
 Fonte de Recurso: 1.00.00 Recursos Ordinários 
 Observacões:  
 Ficha 00752   
 Órgão: 02 Prefeitura Municipal 
 Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 Sub-Unidade: 02.07.20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
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 Funcional Programatica: 10.305.0436.2415 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo 
 Fonte de Recurso: 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde   mínimo 15% 
 Observacões:  
 Ficha 00752   
 Órgão: 02 Prefeitura Municipal 
 Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 Sub-Unidade: 02.07.20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
 Funcional Programatica: 10.305.0436.2415 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo 
 Fonte de Recurso: 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 
 Observacões:  
 Ficha 00763   
 Órgão: 02 Prefeitura Municipal 
 Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 Sub-Unidade: 02.07.20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
 Funcional Programatica: 10.305.0438.1420 AQUI. DE EQUIP E MAT. PER P/ EPIDEMOLOG 
 Elemento da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 
 Fonte de Recurso: 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde   mínimo 15% 
 Observacões:  

 
 

________________________________ 
Secretaria Municipal de Saúde. 


