PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO – RS
Unidos, gerando desenvolvimento!
Visto da Procuradoria Geral
___________

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
MODELO DA PROPOSTA FINANCEIRA
EMPRESA: ___________________________________________________________________

Item

Especificação

Unid

Quantidade
Mínima
prevista

01.

Jaqueta em Nylon, Feminino Material:
em
tecido
nylon
impermeável,
com
texturização
matelassê, de cor branca, com bolso
para mãos em ambos os lados com
zíper; bolso interno no lado esquerdo;
no lado esquerdo superior: escrito em
bordado (a definir), em cores vivas.
Manga com punho com acabamento
com elástico em toda circunferência.
Brasão do município no braço direito
(8cm de altura) bordados em cores
vivas e identificações. Forro: em
tecido com fibra de gramatura 100.

UN

02

02.

Jaqueta
Impermeável
(Nylon
Paraquedista) - Material: em tecido
impermeável (nylon paraquedista) de
cor preta, com bolso para mãos em
ambos lados com zíper; bolso interno
no lado esquerdo; no lado esquerdo
superior: Brasão do município (8cm
de altura) e escrito (identificações) em
bordado, cores vivas. Manga com
punho com acabamento com elástico
em metade da circunferência e ajuste
com velcro revestido. Barra inferior da
jaqueta acabamento reto. Forro de
jaquetas com fibra de gramatura
mínima 100.

UN

09

03.

Jaleco Odontológico Masculino
Manga Longa - Material: em
microfibra de Gabardine 100%
poliéster - Bi-Stretch, de cor branca.
Longo (meia perna); com 3 bolsos
com debrum na dobra inferior da
costura superior do bolso de cor
bordô. Bolso superior esquerdo com o
nome do funcionário, função e brasão
CRO/RS. Botões: invisíveis. Manga:
longa, Cor: Branco. Punho: Elástico
no punho ou malha canelada. Gola:
Padre com debrum de cor bordô.
Brasão da Prefeitura: 8 cm no braço

UN

02
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direito. Brasões,
logos bordados.

identificações

e

04.

Jaleco Odontológico Masculino
Manga Curta - Material: em
microfibra de Gabardine 100%
poliéster - Bi-Stretch, de cor branca.
Longo (meia perna); com 3 bolsos
com debrum na dobra inferior da
costura superior do bolso de cor
bordô. Bolso superior esquerdo com o
nome do funcionário, função e brasão
CRO/RS. Botões: invisíveis. Manga:
curta, Cor: Branco. Gola: Padre com
debrum de cor bordô. Brasão da
Prefeitura: 8 cm no braço direito.
Brasões, identificações e logos
bordados.

UN

02

05.

Jaleco Médico Masculino Manga
Longa - Material: em microfibra de
Gabardine 100% poliéster - BiStretch, de cor branca. Longo (acima
do joelho); com 3 bolsos; bolso
superior com o nome do funcionário,
função e brasão CRM/RS. Botões:
visíveis. Manga: de alfaiate, longa
Cor: Branco. Punho: com 3 botões
sem casa. Gola: de paletó. Brasão da
Prefeitura: 8 cm no braço direito.
Brasões, identificações e logos
bordados.

UN

03

06.

Jaleco Médico Masculino Manga
Curta - Material: em microfibra de
Gabardine 100% poliéster - BiStretch, de cor branca. Longo (acima
do joelho); com 3 bolsos; bolso
superior com o nome do funcionário,
função e brasão CRM/RS. Botões:
visíveis. Manga: de alfaiate, curta.
Cor: Branco. Gola: de paletó. Brasão
da Prefeitura: 8 cm no braço direito.
Brasões, identificações e logos
bordados.

UN

03

07.

Jaleco Médico Feminino Manga
Longa - Material: em microfibra de
Gabardine 100% poliéster - BiStretch, de cor branca. Comprimento:
meia perna; com 3 bolsos internos
com detalhe em tecido 100% algodão
com motivo floral de cor verde escuro;
no bolso superior esquerdo função e
nome do funcionário em verde.
Brasão do município no braço direito

UN

04
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(8cm). Botões: invisíveis. Manga:
longa, com punho com elástico ou
malha canelada. Gola: esporte, com
detalhe em tecido floral. Penses para
cinturar e cinto cruzado nas costas
com motivo verde escuro. Brasões,
identificações e logos bordados.

08.

Jaleco Médico Feminino Manga
Curta - Material: em microfibra de
Gabardine 100% poliéster - BiStretch, de cor branca. Comprimento:
meia perna; com 3 bolsos internos
com detalhe em tecido 100% algodão
com motivo floral de cor verde escuro;
no bolso superior esquerdo função e
nome do funcionário em verde.
Brasão do município no braço direito
(8cm). Botões: invisíveis. Manga:
CURTA, com punho com elástico ou
malha canelada. Gola: esporte, com
detalhe em tecido floral. Penses para
cinturar e cinto cruzado nas costas
com motivo verde escuro. Brasões,
identificações e logos bordados.

UN

04

09.

Jaleco
Enfermeiro/Tec.
Enfermagem Masculino Manga
Longa - Material: em microfibra de
Gabardine 100% poliéster - BiStretch, de cor branca. Longo (meia
perna); com 3 bolsos; com função e
nome do funcionário no bolso
superior esquerdo. Botões: visíveis.
Manga: longa, com punho com
elástico ou malha canelada. Gola: de
paletó. Brasão da Prefeitura: 8 cm no
braço direito.

UN

01

10.

Jaleco
Enfermeiro/Tec.
Enfermagem Masculino Manga
Curta - Material: em microfibra de
Gabardine 100% poliéster - BiStretch, de cor branca. Longo (meia
perna); com 3 bolsos; com função e
nome do funcionário no bolso
superior esquerdo. Botões: visíveis.
Manga: CURTA, com punho com
elástico ou malha canelada. Gola: de
paletó. Brasão da Prefeitura: 8 cm no
braço direito.

UN

01

11.

Jaleco
Técnico/Auxiliar
De
Enfermagem Feminino
Manga
Longa - Material: em microfibra de

UN

06
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Gabardine 100% poliéster - BiStretch, de cor branca. Comprimento:
meia perna; com 3 bolsos internos
com detalhe em tecido 100% algodão
com motivo floral de cor azul claro;
Botões: invisíveis. Manga: longa, com
punho com malha canelada. Gola:
esporte, com detalhe em tecido floral.
Brasão da Prefeitura: 8 cm no braço
direito. Penses para cinturar e cinto
cruzado nas costas com motivo floral
azul. Brasões, identificações e logos
bordados.

12.

Jaleco
Técnico/Auxiliar
De
Enfermagem Feminino
Manga
Curta - Material: em microfibra de
Gabardine 100% poliéster - BiStretch, de cor branca. Comprimento:
meia perna; com 3 bolsos internos
com detalhe em tecido 100% algodão
com motivo floral de cor azul claro;
Botões: invisíveis. Manga: CURTA,
com punho com malha canelada.
Gola: esporte, com detalhe em tecido
floral. Brasão da Prefeitura: 8 cm no
braço direito. Penses para cinturar e
cinto cruzado nas costas com motivo
floral azul. Brasões, identificações e
logos bordados.

UN

06

13.

Jaleco Enfermeiro Feminino Manga
Longa - Material: em microfibra de
Gabardine 100% poliéster - BiStretch, de cor branca. Comprimento:
meia perna; com 3 bolsos internos
com detalhe em tecido 100% algodão
com motivo floral de cor azul royal; no
bolço superior esquerdo função e
nome do funcionário Brasão do
município no braço direito (8cm).
Botões: invisíveis. Manga: longa, com
punho com elástico ou malha
canelada. Gola: esporte, com detalhe
em tecido floral. Penses para cinturar
e cinto cruzado nas costas com
motivo floral azul.

UN

04

14.

Jaleco Enfermeiro Feminino Manga
Curta - Material: em microfibra de
Gabardine 100% poliéster - BiStretch, de cor branca. Comprimento:
meia perna; com 3 bolsos internos
com detalhe em tecido 100% algodão
com motivo floral de cor azul royal; no

UN

04

Rua Fiorelo Piazetta, 95 – Fone (54) 33371-166
CEP 99930-000 – Estação – RS
www.pmestacao.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO – RS
Unidos, gerando desenvolvimento!
Visto da Procuradoria Geral
___________

bolço superior esquerdo função e
nome do funcionário Brasão do
município no braço direito (8cm).
Botões: invisíveis. Manga: CURTA,
com punho com elástico ou malha
canelada. Gola: esporte, com detalhe
em tecido floral. Penses para cinturar
e cinto cruzado nas costas com
motivo floral azul.

15.

Jaleco Psicóloga Feminino Manga
Longa - Material: em microfibra de
Gabardine 100% poliéster - BiStretch, de cor branca. Comprimento:
meia perna; com 3 bolsos internos
com detalhe em tecido 100% algodão
com motivo floral de cor rosa com
fundo creme; no bolso superior
esquerdo função e nome do
funcionário em verde. Brasão do
município no braço direito (8cm).
Botões: invisíveis. Manga: longa, com
punho com elástico ou malha
canelada. Gola: esporte, com detalhe
em tecido floral. Penses para cinturar
e cinto cruzado nas costas com
motivo rosa. Brasões, identificações e
logos bordados.

UN

02

16.

Jaleco Psicóloga Feminino Manga
Curta - Material: em microfibra de
Gabardine 100% poliéster - BiStretch, de cor branca. Comprimento:
meia perna; com 3 bolsos internos
com detalhe em tecido 100% algodão
com motivo floral de cor rosa com
fundo creme; no bolso superior
esquerdo função e nome do
funcionário em verde. Brasão do
município no braço direito (8cm).
Botões: invisíveis. Manga: CURTA,
com punho com elástico ou malha
canelada. Gola: esporte, com detalhe
em tecido floral. Penses para cinturar
e cinto cruzado nas costas com
motivo rosa. Brasões, identificações e
logos bordados.

UN

02

17.

Jaleco Farmacêutica Feminino
Manga Longa - Material: em
microfibra de Gabardine 100%
poliéster - Bi-Stretch, de cor branca.
Comprimento: meia perna; com 3
bolsos internos com detalhe em
tecido 100% algodão com motivo

UN

01
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floral de cor amarela com fundo
creme; no bolso superior esquerdo
função e nome do funcionário em
verde. Brasão do município no braço
direito (8cm). Braço esquerdo Logo
da Farmácia Bem Cuidar. Botões:
invisíveis. Manga: longa, com punho
com elástico ou malha canelada.
Gola: esporte, com detalhe em tecido
floral. Penses para cinturar e cinto
cruzado nas costas com motivo rosa.
Brasões, identificações e logos
bordados.

18.

Jaleco Farmacêutica Feminino
Manga Curta - Material: em
microfibra de Gabardine 100%
poliéster - Bi-Stretch, de cor branca.
Comprimento: meia perna; com 3
bolsos internos com detalhe em
tecido 100% algodão com motivo
floral de cor amarela com fundo
creme; no bolso superior esquerdo
função e nome do funcionário em
verde. Brasão do município no braço
direito (8cm). Braço esquerdo Logo
da Farmácia Bem Cuidar. Botões:
invisíveis. Manga: curta, com punho
com elástico ou malha canelada.
Gola: esporte, com detalhe em tecido
floral. Penses para cinturar e cinto
cruzado nas costas com motivo rosa.
Brasões, identificações e logos
bordados.

UN

01

19.

Colete Administração - Material:
Oxford, de cor azul marinho.
Comprimento: MÉDIO na altura do
quadril; com 2 bolsos internos. No
lado esquerdo superior - brasão do
município (8 cm) e escrito: P. M. de
Estação e abaixo Setor Administrativo
o nome do funcionário em bordado
branco. Gola esporte/social. Com
penses para ajuste. Três botões
médios.

UN

08

20.

Colete Administração Farmácia
Cuidar Mais - Material: Oxford, de cor
azul marinho. Comprimento: MÉDIO
na altura do quadril; com 2 bolsos
internos. No lado esquerdo superior brasão do município (8 cm) e escrito:
P. M. de Estação e abaixo Setor
Administrativo o nome do funcionário

UN

02
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em
bordado
branco.
Gola
esporte/social. Com penses para
ajuste. Três botões médios. Com logo
da Farmácia Cuidar Mais.

21.

Jaqueta/Japona
Tec.
Enfermagem/Enfermeiro Feminino
- (inverno): confeccionada em tecido
impermeável (nylon paraquedista) de
cor branca, com bolso para mãos em
ambos lados com zíper; bolso interno
no lado esquerdo; manga com punho
em malha canelada ou elástico. Barra
inferior da jaqueta acabamento reto.
Brasão do município (8cm de altura)
no braço direito. Bordados com cores
vivas e identificações em Azul Royal.
Brasões, identificações e logos
bordados. Forro: em tecido Matelassê
para forro de jaquetas com fibra de
gramatura 100.

UN

11

22.

Jaqueta/Japona
Tec.
Enfermagem/Enfermeiro
Masculino - (inverno): Material: em
tecido
impermeável
(nylon
paraquedista) de cor branca, com
bolso para mãos em ambos lados;
bolso interno no lado esquerdo; Gola
alta, fechamento em zíper até o final
da gola, manga com punho em malha
canelada ou elástico. Barra inferior da
jaqueta acabamento reto. Brasão no
braço direito (8 cm de altura)
bordados com cores vivas e
identificações em Azul Royal. Logo do
PMAQ no braço esquerdo. Função e
nome do funcionário no lado superior
esquerdo. Brasões, identificações e
logos bordados. Forro: em tecido
Matelassê para forro de jaquetas com
fibra de gramatura 100.

UN

01

23.

Camisetas Malha Algodão Branca Camiseta em malha de algodão, cor
branca. Brasão (8 cm de altura) no
braço direito. Com duas serigrafias a
decidir. Tamanhos - P, M, G, GG e
XG.

UN

250

24.

Camiseta Dry Fit - Poliamida Carbon
110g. UV 25. Alta absorção de suor.
Ultraleve. Cores diversas. Com
estampa
personalizada
colorida
(frente e costas).

UN

30
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25.

Calça em Brim Reforçado - Calça
em Brim 100% algodão, Costura
Pespontada com linha Reforçada.
Calça operacional, confeccionada em
brim Pesado, dois bolsos frontais, um
traseiro e um bolso cargo na perna
direita. Com elástico total na cintura e
cordão para ajuste no corpo. Indicado
para uso em linhas de produção de
indústrias, metalúrgicas, oficinas
mecânicas, terminais de carga,
construção civil, entre outras, que
exijam
excelente
qualidade,
durabilidade e resistência. Garantia
de fábrica 30 dias. Grade de
tamanhos:
P=36/38
M=40/42
G=44/46 GG=48/50.

UN

70

26.

Camisa Gola Polo - Confeccionada
em tecido Piquet inglês, com fio
tramado com 01 fibra, gramatura
mínima 240g/m2, com composição
aproximada 53% algodão e 47%
poliéster (podendo variar em 5% cada
composição). Manga curta. Gola em
ribana, com 3 botões na abertura
frontal junto à gola, com caseados na
horizontal. Com gola, botões e
aviamentos na cor do tecido. Punho
simples com barra de 2cm.
Modelagem separada em masculina
e feminina. Logo da prefeitura
bordado na frente lado esquerdo
superior. Os tamanhos deverão ser
etiquetados
conforme
padrões
técnicos e deverão ser entregues
ensacados
individualmente.
Tamanhos: P, M, G, GG ou XG.

UN

70

UN

60

Conjunto Uniformes Esportivos
(Calção/Camisa/Meias)
Calção tecido DRY FIT TERMICO,
composição: 90% poliéster 10%
elastano Gramatura: 170, tamanhos
P, M, G, GG e XG.
27.

Camisas tecido DRY FIT TERMICO,
COMPOSIÇÃO: 90% poliéster 10%
elastano, gramatura: 170, tamanhos
P, M, G, GG e XG.
Pares de meias confeccionada em
tecido com ventilação dando conforto
térmico, com interior atoalhado,
material macio contra a pele,
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modelagem anatômica com cano
longo, calcanhar verdadeiro e punho
mais justo, composição: 73,5%
poliéster - 13,5% elastano - 7%
poliamida 6% elastodieno.
Cores e modelos personalizados.

28.

Tenis de Futsal - confeccionado em
100% couro, com acabamento interno
em malha, palmilha interna em EVA,
solado em borracha e todo costurado.
Tamanhos a definir.

PAR

60

29.

Botina em Couro, Masculino - cano
curto; Couro legítimo; Solado de
borracha; Fechamentos em elástico;
dorso com espuma PU; Palmilha de
montagem costurada sistema strobel;
Palmilha antibactéria com EVA;
solado bidensidade (duas camadas
PU) injetado diretamente no cabedal;
Preta; Biqueira de plástico CA: 26835.
Tamanhos a definir.

PAR

80

- Os produtos objeto desta licitação, deverão estar dentro das normas técnicas aplicáveis, ficando, desde
já, estabelecido que só serão aceitos conforme a descrição do edital e, caso não satisfaçam às
especificações exigidas ou apresentem defeitos e incorreções, não serão aceitos.
- A descrição detalhada do objeto consta neste anexo, devendo ser observadas rigorosamente: material,
tecidos, serigrafia, bordados e todas observações constantes.
- Condições gerais a serem observadas para o fornecimento das mercadorias:
a) Todos os itens devem estar isentos de qualquer defeito que comprometa sua apresentação, montados
corretamente e as suas costuras devem ser feitas de tal modo que não apresentem pontas, dobras,
franzidos, torções ou pontos falhados, rompidos ou soltos;
b) O bordado deverá estar em perfeitas condições de leitura, sem falhas e não desbotar após o processo
de lavagem;
c) Os produtos deverão ser entregues em embalagens individuais, contendo etiqueta informando:
tamanho, composição do tecido e fabricante;
d) Sabendo que os tamanhos dos uniformes variam muito de acordo com cada confecção, e que há
diferença entre o biótipo de cada pessoa, antes de iniciar a confecção dos uniformes a empresa ganhadora
deve obrigatoriamente contatar a Secretaria solicitante para agendar data para proceder a prova/tomada
de medida dos funcionários antes da confecção dos artigos;
e) Quanto aos calçados deverá ser feita a conferência da numeração junto a Secretaria solicitante;
f) Todo e qualquer fornecimento fora do estabelecido neste edital, será imediatamente notificada à licitante
vencedora que ficará obrigada a refazê-los, o que fará no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, ficando
entendido que correrá por sua conta e risco tais serviços, sujeitando-se, também, às sanções previstas
neste Edital;
g) Qualquer tipo de dúvida deverá ser esclarecida antes do início da produção. Não serão aceitos
materiais e modelos diferentes aos descritos nos anexos de cada item.
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