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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1– DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 

DE CONSUMO, PERMANENTES E UNIFORMES PARA OS AGENTES 

COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, do Município de Igarapé – Açu/PA, tendo como base o 

processo administrativo n°. 198/2018.  

 

2- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PARA A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS 

PODERÃO SER TOMADAS COMO BASE AS SEGUINTES ESTIMATIVAS: 

 

Item Especificações dos Produtos Unid Quant 

1 

Balança Antropométrica, digital portátil, balança para pesagem 

humana – visor cristal líquido, com capacidade de suportar até 150 

kg graduada de 100 em 100g, funcionamento com 1 bateria de 3v, 

sensor de pressão de alta capacidade e sensibilidade, indicador de 

excesso de peso, acionamento por toque, desligamento automático, 

zero automático, indicador de bateria fraca. 

Und 100 

2 

Balança digital com cegonha e suspensório, sistema de pesagem 

através de sensor especial de alta precisão (active load gage system), 

com display LCD: 2,9 x 1,2 cm, para pesagem de bebês (0 a 2 anos) e 

crianças (2 a 5 anos), com travamento da carga pesada automático 

durante a pesagem. Indicador de bateria fraca e sobrecarga; 

Desligamento automático; Unidades de pesagem disponíveis: 

kg/lb/st; Alimentação: 1 bateria inclusa, capacidade: 50 kg, divisão: 

10 g.  

Und 100 

3 

Balança digital eletrônica, com leitor digital, composição em vidro 

temperado com detalhes em aço,  peso suportado: 150kg, dimensões 

aproximadas: 30x30 cm (LxA), tipo: Balança de Bioimpedância 

Und 110 

4 

Boné tipo árabe personalizado com a logo do município com capuz 

de segurança, confeccionado em tecido de brim 100% algodão, aba e 

fechamento em velcro para ajuste do usuário.  Tamanhos e cores 

definidos pela Secretaria Municipal de Saúde deste Município. 

Contendo etiqueta com dados de fabricação, tamanho; Embalado 

individualmente em saco plástico transparente. 

Und 100 

5 

Calça com parte de baixo descartável que se transforma em bermuda: 

Tecido Tectel ou Ripstop 3x1, gramatura 260 mg2 reforçado 

impermeável com alta durabilidade e tecnologia antirasgo. Cintura 

com elástico embutido nas costas, botão e zíper na frente. Dois bolsos 

frontais e dois bolsos traseiros com fechamento em zíper embutido. 

Cordão elástico embutido nas extremidades da bermuda para ajuste e 

com bainha na calça. Frente: logomarca da Prefeitura em silk branco, 

na parte da bermuda (L10 x A 16). 

Und 100 

6 

Camisa manga longa; Camisa manga longa, máxima proteção 

FPU50+, confeccionado em  81% Poliamida, 19% elastano, para 

proteção contra raios UV-A E UV-B, sem necessidade de passar. 

Und 100 
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Costuras reforçadas, personalizada. Tamanhos e cores definidos pela 

Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Contendo etiqueta 

com dados de fabricação, tamanho; Embalado individualmente em 

saco plástico transparente. 

7 

Camiseta m/ curta ACS - Camiseta manga curta, confeccionada em 

meia malha, 100% algodão, fio 30 super penteado, gramatura 165 

gr/m², bainha com costura dupla, gola em V; Estampa em serigrafia 

no lado esquerdo na altura do peito em 6 cores com a logo do SUS ao 

centro, escrito abaixo “Secretaria Municipal da Saúde de Igarapé-

Açu”, escrito acima em arco “Agente Comunitário de Saúde 

Tamanhos e cores definidos pela Secretaria Municipal de Saúde deste 

Município. Contendo etiqueta com dados de fabricação, tamanho; 

Embalado individualmente em saco plástico transparente. 

Und 100 

8 

Camiseta m/ longa ACS - Camiseta manga longa, confeccionada em 

meia malha, 100% algodão, fio 30 super penteado, gramatura 165 

gr/m², bainha com costura dupla, gola em V; Estampa em serigrafia 

no lado esquerdo na altura do peito em 6 cores com a logo do SUS ao 

centro, escrito abaixo “Secretaria Municipal da Saúde de Igarapé-

Açu”, escrito acima em arco “Agente Comunitário de Saúde 

Tamanhos e cores definidos pela Secretaria Municipal de Saúde deste 

Município. Contendo etiqueta com dados de fabricação, tamanho; 

Embalado individualmente em saco plástico transparente. 

Und 100 

9 

Colete Uniforme ACS - Confeccionado em Brim leve, sarja 3/16, 

gramatura 260 gr/m², pré-encolhido, sem manga, gola em V, 

tingimento na cor azul marinho, fechamento frontal por 4 botões na 

mesma cor distribuídos uniformemente; Unissex; Dois bolsos frontais 

na parte inferior (1 lado esquerdo e 1 lado direito) fechados por 

botões na cor azul; Na altura do peito, no lado esquerdo: Serigrafia 

em 6 cores do Logo do SUS acima da inscrição “Secretaria 

Municipal da Saúde de igarapé-Açu; Nas costas Logo PSF em 6 

cores abaixo da descrição em arco “Agente Comunitário de Saúde. 

Tamanhos e cores definidos pela Secretaria Municipal de Saúde deste 

Município. Contendo etiqueta com dados de fabricação, tamanho; 

Embalado individualmente em saco plástico transparente. 

Und 100 

10 

Computador Portátil Notebook com processador no mínimo core i5 

ou amd a10 ou similar, disco rígido de 500 gigabytes velocidade de 

rotação 7.200 rpm, memória ram de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) 

módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo sdram ddr4 

2.133 mhz ou superior; tela lcd de 14 ou 15 polegadas widescreen, 

suportar resolução 1.600 x 900 pixels; teclado padrão abnt2; mouse 

touchpad com 02 (dois) botões integrados, interfaces de rede 

10/100/1000 conector rj-45 fêmea e wifi padrão ieee 802.11a/b/g/n;  

sistema operacional windows 10 pro (64 bits); bateria recarregável do 

tipo íon de lítion com no mínimo 04 (quatro) células; fonte externa 

automática compatível com o item; possuir interfaces usb 2.0 e 3.0, 

01 (uma) hdmi ou display port e 01 (uma) vga, leitor de cartão; 

webcam full hd (1080p), acompanhado de maleta do tipo acolchoada 

Und 2 
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para transporte e acondicionamento do equipamento. 

11 

Crachá vertical, crachá personalizado em pvc, medindo 

aproximadamente 85mmx54mm com cordão em poliéster 

personalizado, protetor pasticho em foto impressa, com clipe tipo 

jacaré. 

Und 100 

12 

Esfigmamometro adulto, aprovado pelo INMETRO,manômetro de 

alta precisão, manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon (ou 

algodão) com fecho de velcro, acompanhando um Estetoscópio. 

Und 110 

13 

Esfigmamometro infantil, aparelho de pressão infantil verificado e 

aprovado pelo  INMETRO, manguito com pera em PVC, braçadeira 

em nylon (ou algodão) com fecho de velcro, estojo para viagem, 

acompanhando um Estetoscópio. 

Und 20 

14 
Estadiômetro vertical adulto portátil, base e peças em ABS leve e 

altamente resistível, aferição: 20cm a 200c, graduação 0,1c. 
Und 15 

15 

Fita métrica de 1,5 metros para avaliação de medidas, material 

resistente, não rompe não apaga as demarcações numéricas material: 

poliéster. 

Und 100 

16 

Kit prancheta, estojo e caderneta, Kit contendo 01 caderneta 

personalizada com a logo da saúde da família e logo do município. 

Altura 21cm, Largura 14,8cm, profundidade 1cm, com 100 Folhas. 

Tamanho A5, prancheta ofício em poliestireno com prendedor 

metálico, livre de rebarbas, com régua lateral da prancheta em 

centímetros. Estojo contendo: 03 canetas (preta/azul/vermelha), 02 

lápis, 01 borracha, extrator e mini grampeador.   

Und 100 

17 

Mochila Executiva de Costa personalizado com a logo do Município, 

material altamente resistente, Alças e Costas,Espumadas, 1 Bolsos 

Frontais com fechamento por zíper; bolso lateral; Alça de mão; 

compartimento laptop / tablet, bolso lateral, alça de mão, 

compartimento laptop / tablet, bolso lateral, alça de mão, 

compartimento laptop / tablet, puxadores de metal com tira de PU, 

organizador interno, produzido em poliéster, altura: 40.00 cm, 

largura: 26.50, cm, profundidade: 12.00 cm. Cores definidos pela 

Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Contendo etiqueta 

com dados de fabricação, tamanho: embalado individualmente em 

saco plástico transparente. 

Und 100 

18 

Projetor Multimídia (Datashow) tecnologia - LCD Resolução - 

mínima nativa de 1024 x 768, entrada de VGA A FullHD 

Luminosidade: Min. De 2500 lumens Conectividade: Entrada/Saída 

RGB 15 pinos e HDMI. 

Und 2 

19 

Tela de Projeção com tripé retrátil manual, área visual de 

aproximadamente 1,80 x 1,80 m ( + ou- 10%), com estojo em 

alumínio, pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões, poste 

central com resistencia e sustentação suficiente para atender a 

especificação da tela citada acima, superfície de projeção do tipo 

matte white (branco opaco) ou similar, bordas pretas que permita 

enquadramento da imagem. 

Und 2 
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20 

Termômetro clínico digital, unissex, estojo para transporte, manual 

de instruções em português, origem: nacional, resistente à água, 

possui aviso sono e memória.  

Und 100 

21 

Trena antropométrica escala em centímetros nos dois lados da fita, 

própria para medição de circunferências, cálculo do IMC e indicação 

do risco, indicar visualmente a medida da circunferência abdominal e 

o graúdo risco,  dispositivo na fita, em sua extremidade, para fixação 

na própria fita, retração automática, resolução em milímetros,  caixa 

confeccionada em plástico ABS, fita em fibra de vidro, maleável e 

inelástica. Dados técnicos: tamanho da Trena: 07 cm de diâmetro x 

2,5cm de altura (aprox.), tamanho da Fita:  200cm de comprimento.  

Und 110 

 

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 2 (dois) 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 2 (dois) 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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