
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº PMC 126/2019 
 
1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 260 UNIDADES DE GUARDA-PÓS E 180 UNIDADES DE AVENTAIS, 
DESTINADOS AS COZINHEIRAS, AUXILIARES DE COZINHA, SERVENTES E MONITORAS DOS CENTROS DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CANOINHAS. 
 
2. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

 

LOTE ÚNICO 

ITEM QUANT DESCRIÇÃO R$ UNIT TOTAL 

01 230 

Guarda pó, com manga curta, em tecido de tergal, sem bolsos, 
com serigrafia do timbre da Prefeitura, botão e lapela, cor branca.  
 
115 unidades para as Servidoras que manipulam alimentos dos 
Centros de Educação Infantil com tamanhos variados sendo: 15 
P, 35 M, 30 G, 10 GG e 10 XGG e 15 XXGG.  
 
115 unidades para as Servidoras que manipulam alimentos das 
Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental com 
tamanhos variados sendo: 10 P, 40 M, 20 G, 30 GG e 10 XGG e 
05 XXGG. 

R$ 47,50 R$ 10.925,00 

02 30 

Guarda pó, com manga curta, em tecido de tergal, sem bolsos, 
com serigrafia do timbre da Prefeitura, botão e lapela, cor verde 
claro.  
 
30 unidades para as Serventes, com tamanhos variados sendo: 
5 P, 10 M, 5 G, 5 GG e 5 XGG.  

R$ 51,00 R$ 1.530,00 

03 180 

Avental de napa, branco, modelo frente única, bolso na frente, 
tamanho aproximado de 1,20 m x 0,70 m.  
 
90 unidades para os profissionais que atuam nos Centros de 
Educação Infantil.  
 
90 unidades para os profissionais que atuam nos Escolas da 
Rede Municipal de Ensino Fundamental. 

R$ 26,50 R$ 4.770,00 

TOTAL DO LOTE>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> R$ 17.225,00 

 
3. TABELA DE MEDIDAS 

 

 P (cm) M (cm) G (cm) GG (cm) XGG (cm) XXGG (cm) 

Busto 99 103 106 114 120 136 

Quadril 106 108 110 118 122 140 

Manga 26 26 27 27 28 28 

Comprimento Total 98 100 100 102 103 105 

 
4. DAS AMOSTRAS 
 

4.1 - A licitante detentora da melhor proposta deverá apresentar, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, amostra 
dos itens 01 e 02 para averiguação do tamanho e do item 03 para averiguação do modelo.  



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.2 - No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pela 
Secretaria Municipal de Educação, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste 
Edital, a proposta do licitante será recusada. 
4.3 - Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o(a) Pregoeiro(a) 
analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado e, assim, sucessivamente, 
até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência. 
4.4 - A apresentação de amostra falsificada ou deteriorada, como verdadeira ou perfeita, configura 
comportamento inidôneo, punível nos termos deste Edital. 
4.5 - Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser 
manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise. 
4.6 - A amostra apresentada deverá estar devidamente identificada com o nome do licitante, conter os 
respectivos prospectos e manuais, se for o caso, e dispor de informações na embalagem quanto às suas 
características, tais como data de fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, sua marca, número 
de referência, código do produto e modelo. 
4.7 - Serão rejeitadas as amostras que apresentarem qualquer tipo de defeito que prejudique sua avaliação, 
forem de qualidade inferior em relação às especificações constantes do Termo de Referência e da proposta e 
estiverem desacompanhadas de declaração da licitante de que entregará os produtos de acordo com as 
amostras apresentadas. 
4.8 - Os produtos apresentados e colocados à disposição da Administração como amostra serão tratados 
como protótipos, podendo ser manuseados, abertos, desmontados, instalados e submetidos aos testes 
necessários pela equipe técnica responsável, estando disponível para retirada na Prefeitura de Canoinhas 
pela licitante no estado em que se encontrarem ao final da avaliação, dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias 
úteis a contar da comunicação de disponibilidade pela Prefeitura do Município de Canoinhas, que será 
publicada no link do Processo no site oficial do Município. 
4.9 - Não será aceita a proposta da licitante que tiver amostra rejeitada, que não enviar amostra, ou que não 
apresentá-la no prazo estabelecido. 
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