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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1– DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE 
UNIFORMES PARA A EQUIPE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE 
URGÊNCIA E ROUPARIA HOSPITALAR PARA ATENDER O HOSPITAL 
MUNICIPAL DE IGARAPÉ - ÇU. 
 
2- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PARA A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS 
PODERÃO SER TOMADAS COMO BASE AS SEGUINTES ESTIMATIVAS: 
Item Especificações dos Produtos Unid Quant 

1 

CONJUNTO (jaleco e calça) tamanho P, em tecido brim leve 100% 
algodão, sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m² com teor de 
encolhimento menor ou igual a 10%. Jaleco sem abertura, gola 
modelo V com revel, 01 bolso frontal no lado direito na parte 
inferior, manga japonesa. Calça com elástico chato nº 16, sem bolso. 
tecido: Brim leve Personalizado com logotipo institucional e 
identificação do profissional, cor: a definir. 

Unid 100 

2 

CONJUNTO (jaleco e calça) tamanho M, em tecido brim leve 100% 
algodão, sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m² com teor de 
encolhimento menor ou igual a 10%. Jaleco sem abertura, gola 
modelo V com revel, 01 bolso frontal no lado direito na parte 
inferior, manga japonesa. Personalizado com logotipo institucional e 
identificação do profissional. Calça com elástico chato nº 16, sem 
bolso, tecido: Brim leve, cor: a definir. 

Unid 100 

3 

CONJUNTO (jaleco e calça) tamanho G, em tecido brim leve 100% 
algodão, sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m² com teor de 
encolhimento menor ou igual a 10%. Jaleco sem abertura, gola 
modelo V com revel, 01 bolso frontal no lado direito na parte 
inferior, manga japonesa. Calça com elástico chato nº 16, sem bolso, 
tecido: Brim leve Personalizado com logo tipo institucional e 
identificação do profissional, cor: a definir. 

Unid 100 

4 

CAMISOLAHOSPITALAR, tamanho único, para paciente adulto em 
tecido 100% algodão, com teor de encolhimento menor ou igual a 
10%, abertura posterior com transpasse fechado por amarril, manga 
japonesa, tamanho médio de comprimento 1,25m. Resistente a 
múltiplas lavagens, solidez ao cloro. Personalizado com logotipo 
institucional cor: a definir. 

Unid 300 

5 

CONJUNTO (BLUSA E CALÇA), tamanho P ao EGG, calça de 
segurança em brim: Confeccionada em Brim pesado, Cós 1/2 
Elástico na cintura somente na parte de trás, com passante, botão e 
zíper para fechamento, dois bolsos na frontal tipo faca e dois bolsos 
na parte de trás, tamanhos P a GG, costuras reforçadas, reforço nos 
joelhos, modelo Masculino e modelo Feminino. Camisa manga curta: 
Confeccionada em Brim (100% algodão), com detalhe na dobra da 
manga e da gola, abotoamento frontal com 08 botões, 02 bolsos de 5 

Unid 100 
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cantos em cada lado da parte inferior; tamanhos PP até EGG. 
Personalizado com logotipo institucional e identificação do 
profissional. 

6 

LENÇOL DE CAMA SEM ELÁSTICO MEDIDAS 1,70 X 2,60 
100% algodão, com teor de encolhimento menor ou igual a 10%.  
tecido: algodão cru personalizado com logotipo institucional; 
Anti-alérgico, resistente a tração, rasgo e múltiplas lavagens, boa 
aparência. Personalizado com logotipo institucional, cor: a definir. 

Unid 500 

7 

LENÇOL DE CAMA COM ELÁSTICO MEDIDAS 1,70 X 2,70 
100% algodão, com teor de encolhimento menor ou igual a 10%, 
tecido: algodão cru personalizado com logotipo institucional  
com elástico para maca. anti-alérgico, resistente a tração, rasgo e 
múltiplas lavagens, boa aparência. Personalizado com logotipo 
institucional, cor: a definir. 

Unid 500 

8 
TOALHADEBANHO MEDINDO (072X140) CM, na cor branca, 
felpudo; Composição (85% algodão e 15% poliéster). Personalizado 
com logotipo institucional. 

Unid 300 

9 

FRONHA TAMANHO 0,70x0,50 Para uso em cama hospitalar; 
Tecido: 100% algodão, com teor de encolhimento menor ou igual a 
10%. Personalizado com logotipo institucional  
Anti-alérgico, resistente a tração, rasgo e múltiplas lavagens, boa 
aparência. 

Unid 200 

10 

LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO PARA MACA, 
confeccionado em não tecido, constituído por 100% de polipropileno, 
com gramatura mínima de 30 g/m², dotado de dispositivo elástico em 
látex em toda sua extensão, com acabamento perfeito, capaz de 
manter o lençol devidamente fixo e totalmente estendido sobre a 
superfície do colchão, medindo aproximadamente 200 cm 
comprimento por 90 cm de largura, sem furos, manchas, rasgos ou 
outros defeitos. tamanho 2,00 m X 0,90 cm 

Unid 2.000 

11 

TOUCA POLIPROPILENO DESCARTAVEL, tamanho único, 
confeccionada com material de fibra sintética ou não tecido, 
hipoalergênico, formato anatômico, que permita ventilação adequada, 
com elástico na borda, embalagem com dados de identificação e 
procedência. 

Unid 5.000 

12 
BONÉ PADRÃO SAMU, com brasão bordado na parte frontal, e 
“Samu 192” bordado la lateral esquerda, em tactel ou rip stop azul 
marinho, tamanho único com regulagem em velcro. 

Unid 20 

13 

CALÇA PADRÃO SAMU, confeccionada tipo terbrim (sarja 2/1, 
221 g/m², 67% poliester, 33% algodão) profissional rip stop azul 
marinho, elástico atrás e cós na frente com zíper, passantes para 
cinto; bolso faca interno frontal; bolso nas duas pernas com  tampa 
em velcro; dois bolsos traseiros com tampa em velcro; reforço nos 
joelhos; tarja refletiva na perna com 5cm; faixa laranja e vermelha 
nas laterais; nos modelos feminino e masculino; tamanhos P, M, G, 
GG e EGG ou 40, 42, 44, 46, 48 e 50. 

Unid 20 
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14 

CAMISETA SAMU, camiseta 83% poliamida e 17% elastano; 
bordado o Brasão do Samu no peito ( dimensões aproximadas: 
circunferência com 6,3cm de diâmetro, texto \``samu\`` Medindo 
4,5x1cm e texto \``192\`` medindo 4,5x2cm) e nas costas (dimensões 
aproximadas: circunferência com 14cm de diâmetro, texto \``samu\`` 
Medindo 8,5x2cm e texto \``192\`` medindo 8,5x4cm); cores branca 
(64) e azul marinho (64). tam. PP, P, M, G, GG e EG. 

Unid 20 

15 

CAPA DE CHUVA SAMU, modelo duas peças; Confeccionada em 
nylon 100% pvc emborrachado na cor azul marinho com faixas 
refletivas nas mangas, costas e frente e nas pernas. Calça regulada na 
cintura com elástico e regulador de velcro barra na perna. Jaqueta 
com capuz regulado por cordão. Fechamento frontal com zíper e aba 
de proteção também fechada com zíper. Com regulador de velcro no 
punho. Com duas entradas para ventilação nas costas; com a logo do 
Samu bordada no peito (dimensões aproximadas: circunferência com 
6,3cm de diâmetro, texto \``samu\`` Medindo 4,5x1cm e texto 
\``192\`` medindo 4,5x2cm ) e nas costas (dimensões aproximadas: 
circunferência com 14cm de diâmetro, texto \``samu\`` Medindo 
8,5x2cm e texto \``192\`` medindo 8,5x4cm);tam. P, M, G e GG. 

Unid 20 

16 

CASACO MOLETON PADRÃO DO SAMU, azul marinho, com 
estampa no peito e nas costas; gola redonda; com a logomarca do 
Samu bordada no peito esquerdo ( dimensões aproximadas: 
circunferência com 6,3cm de diâmetro, texto \``samu\`` Medindo 
4,5x1cm e texto \``192\`` medindo 4,5x2cm)  e nas costas (dimensões 
aproximadas: circunferência com 14cm de diâmetro, texto \``samu\`` 
Medindo 8,5x2cm e texto \``192\`` medindo 8,5x4cm).  Tam. PP, P, 
M, G, GG e EG. 

Unid 20 

17 

COLETE SAMU em cordura RipStop Azul Marinho, personalizado 
bordado com a logo do SAMU no bolso do peito esquerdo, medindo 
10x10cm e logo do SAMU nas costas medindo 19x19cm. Com duas 
faixas refletivas prateadas nas costas medindo 5x29cm e duas faixa 
refletivas prateadas na parte frontal medindo 5x15cm. Fechado nas 
duas laterais com três faixa de nylon de 4cm com regulador. 
Regulado na altura do ombro com velcro. Fechamento frontal com 
zíper. Possui dois bolsos na altura do peito medindo 12,5x13,5cm, 
fechado com velcro e abaixo dois bolsos tipo cargo fechados com 
velcro medindo 22,5x23x4cm. Na parte frontal desses bolsos tem um 
compartimento fechado com zíper medindo 20x22cm. Possui porta 
celular no ombro esquerdo e porta HT no ombro direito; com tarjeta 
de identificaçãode nome, função e tipo sanguíneo no peito medindo 
12x2,5cm  em aplicação de velcro e bordado. Fabricado nos 
tamanhos P, M, G e GG. 

Unid 20 

18 

GANDOLA PADRÃO SAMU, confeccionada tipo terbrim (sarja 2/1, 
221 g/m², 67% poliester, 33% algodão) profissional rip stop; mangas 
longas destacáveis com aplicação de zíper reforçado invisível, 
símbolo do Samu bordado no peito esquerdo e na manga direita 

Unid 20 
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(dimensões aproximadas: circunferência com 6,3cm de diâmetro, 
texto \``samu\`` Medindo 4,5x1cm e texto \``192\`` medindo 
4,5x2cm)  e nas costas (dimensões aproximadas: circunferência com 
14cm de diâmetro, texto \``samu\`` Medindo 8,5x2cm e texto 
\``192\`` medindo 8,5x4cm); na manga esquerda com bordado da 
bandeira de Joinville, dimensões aproximadas: 7,5x5,0cm; refletivos 
5cm; com  tecido refletivo 5cm nas mangas, costas e frente; bolso 
tipo faca na frente; faixas vermelha e laranja nas mangas; gola tipo 
padre com fecho de velcro; ajuste dos punhos com fecho de velcro; 
com tarjeta de identificação de nome, função e tipo sanguíneo no 
peito medindo 10x2,5cm  em aplicação de velcro e bordado; com 
tarjeta de identificação de função nas costas medindo 15x3cm em 
aplicação de velcro  e bordado.  tamanhos PP, P, M, G, GG e EGG. 

19 

JAQUETA DO SAMU, cor azul marinho, confeccionada em nylon 
impermeável com capuz embutido na gola; com enchimento em fibra 
sintética e forrada em poliviscose; fechamento frontal com zíper e 
lapela corta vento fixada com velcro; com dois bolsos frontais 
fechados com lapela e dois bolsos tipo faca; com faixas refletivas 
5cm nas mangas, costas e frente; faixas vermelha e laranja nas 
mangas; ajuste do punho com elástico; elástico na barra; 
personalizado com a Logo do SAMU bordado no peito esquerdo e 
manga direita ( dimensões aproximadas: circunferência com 6,3cm 
de diâmetro, texto \``samu\`` Medindo 4,5x1cm e texto \``192\`` 
medindo 4,5x2cm)  e nas costas (dimensões aproximadas: 
circunferência com 14cm de diâmetro, texto \``samu\`` Medindo 
8,5x2cm e texto \``192\`` medindo 8,5x4cm); na manga esquerda 
com bordado da bandeira de Joinville, dimensões aproximadas: 
7,5x5,0cm; com tarjeta de identificação de nome, função e tipo 
sanguíneo no peito medindo 10x2,5cm  em aplicação de velcro e 
bordado; com tarjeta de identificação de função nas costas medindo 
15x3cm em aplicação de velcro  e bordado.  tamanhos PP, P, M, G, 
GG e EGG 

Unid 20 

20 

MACACÃO  PARA EMERGENCIA SAMU: Macacão padrão Samu 
em rip stop azul marinho, tamanhos PP, P, M, G, GG e EGG; 
costuras em linha poliester número 80 e número 120 na cor azul 
escuro, costuras duplas e reforçadas; bolso na frente com tampa em 
velcro, bolso nas duas pernas com  tampa em velcro, reforço nos 
joelhos, gola tipo padre com fecho em velcro, dois bolsos faca 
interno frontal; bolso na manga esquerda fechamento com ziper; 
tecido refletivo 5cm nas mangas, pernas, costas e frente. Faixa laranja 
e vermelha nas mangas e pernas. Mangas longas destacáveis com 
aplicação de zíper reforçado invisível; abertura frontal com aplicação 
de zíper reforçado de 80cm;  ajuste de regulagem na cintura através 
de faixa com elástico medindo 15x2,5cm nas costas e aplicação de 
Velcro nas extremidades 15x2,5cm; com bordado da logomarca samu 
no peito esquerdo e manga direita ,dimensões aproximadas: 

Unid 20 
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circunferência com 6,3cm de diâmetro, texto \``samu\`` Medindo 
4,5x1cm e texto \``192\`` medindo 4,5x2cm; na manga esquerda com 
bordado da bandeira deJoinville, dimensões aproximadas: 7,5x5,0cm; 
bordado logomarca samu nas costas, dimensões aproximadas: 
circunferência com 14cm de diâmetro, texto \``samu\`` Medindo 
8,5x2cm e texto \``192\`` medindo 8,5x4cm; com tarjeta de 
identificação de nome, função e tipo sanguíneo no peito medindo 
10x2,5cm  em aplicação de velcro e bordado; com tarjeta de 
identificação de função nas costas medindo 15x3cm em aplicação de 
velcro. 

 
3 – DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS 
 
3.1- A entrega dos produtos objetos deste certame será de forma parcelada, de acordo com o 
demanda e a disponibilidade financeira da Secretaria Municipal de Saúde, no prazo máximo 
de 12 (doze) dias corridos após o recebimento da ordem de compra na sede do Município de 
Igarapé – Açu, no almoxarifado da Secretaria de Saúde, sito a Avenida Balbino Teixeira, Nº 
4388, Bairro: Pau Cheiroso, CEP: 68.725-000 Igarapé Açu/PA. 
 
3.2- Os produtos deverão ser recebidos provisoriamente no prazo de até 5 (cinco) dias, pelo(a) 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência 
e na proposta. 
 
3.3- Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de até 5 (cinco) dias, contados do 
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade dos bens e consequente 
aceitação mediante termo circunstanciado.  
 
3.4 - Caso insatisfatória as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Recusa, no qual se 
consignarão desconformidades com as especificações contidas neste Edital e seus Anexos. 
Nesta hipótese, os bens serão rejeitados, devendo ser substituído no prazo máximo de 02 
(dois) dias. 
 
3.5 - Caso a entrega dos produtos não ocorra no prazo previsto, ou em caso de nova rejeição, 
estará a empresa incorrendo em atraso na entrega, sujeitando-se à aplicação de penalidades. 
 
3.6- O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
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