
TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO II

1. OBJETO: Contratação de empresas para fornecimento de material de expediente, material de
limpeza e produtos de higienização, material de copa e cozinha.

2. JUSTIFICATIVA: Atender as necessidades da Câmara Municipal de Novo Hamburgo.

3. ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES: 

Lote 1

Item único – 400 (quatrocentas) embalagens plásticas,  contendo 100 unidades cada,  de  COPO
DESCARTÁVEL, branco ou transparente, com capacidade de 200ml, em polipropileno, cfe NBR
14.865, acondicionados em caixa de papelão, contendo 2.500 unidades cada, constando o nome do
fabricante, a especificação do produto e a certificação do INMETRO.

Lote 2 

Item 1 – 101.000 (cento e um mil) unidades de ENVELOPES OFÍCIO, tamanho 114 mm x 229
mm, branco, gramatura 75 g/m², com a impressão da chancela dos correios fornecida pela Câmara,
acondicionados em embalagens de papelão com 1.000 envelopes cada.

Item 2 – 1.000 ( mil) unidades de CAPAS BRANCAS PARA CONTABILIDADE: papel sulfite
gramatura 75g/m², tamanho aberto 48 cm x 33 cm, uma dobra, sem impressão, c/ 02 furos.

Item 3 – 300 (trezentas) unidades de CAPAS PARA SETORES ADMINISTRATIVOS: 02 artes,
papel colorido, gramatura 180g/m², tamanho aberto 48 cm x 33 cm, uma dobra, impressão frente e
verso. ( branca, e colorido.)

Item 4 – 300 (trezentas) unidades de CAPAS PARA SETORES ADMINISTRATIVOS: 02 artes,
papel colorido, gramatura 180g/m², tamanho aberto 48 cm x 33 cm, uma dobra, impressão na frente.
( branca, e colorido.)

Lote 3

Item 1 - 900 (novecentos)  pacotes de PAPEL SULFITE, cor branco, tamanho A4, medindo 210
mm x 297 mm, gramatura 75 g/m², específico para copiadoras e impressoras laser, contendo 500
folhas e constando o nome do fabricante, a especificação do produto, o selo do INMETRO e a
certificação do CERFLOR em cada pacote. 

Lote 4

Item 1 – 720 (setecentos e vinte) rolos de PAPEL HIGIÊNICO, cor branco, gofrado, neutro, folha
dupla, produzido com 100% de fibras celulósicas virgens, medindo 10cm x 300m cada rolo, grama-
tura entre 30 e 32 g/m² acondicionados em embalagens de material plástico reciclável contendo 08
rolos (bobina) com o nome do fabricante, a composição do material, a certificação da ISO 9001 e o
selo da FSC ( Forest Stewardship Council) impressos na mesma.  O vencedor da licitação deverá
apresentar no ato da entrega do material a ficha técnica do produto emitida pelo fabricante atestando
sua composição. Obs.: A empresa contratada deverá fornecer 32 dispensers em comodato para este
tipo de papel substituindo-os em caso de quebra;

Item 2 – 640 (seiscentos e quarenta) rolos de PAPEL TOALHA, cor branco, gofrado, neutro, folha
simples, produzido com 100% de fibras celulósicas virgens, medindo 20 cm x 200 m cada rolo, gra-



matura entre 34 e 37 g/m² acondicionados em embalagens de material plástico reciclável contendo
08 rolos (bobina) com o nome do fabricante, a composição do material, a certificação da ISO 9001
e o selo da FSC ( Forest Stewardship Council) impressos na mesma. O vencedor da licitação deverá
apresentar no ato da entrega do material a ficha técnica do produto emitida pelo fabricante atestando
sua composição. Obs: A empresa contratada deverá fornecer  21 dispensers com corte mecânico
em comodato para este tipo de papel substituindo-os em caso de quebra;

Item 3 – 2 (duas) embalagens de 5 litros de SABONETE LÍQUIDO, consistência semi-gel, com
fragância para limpeza de mãos e pele, com princípio ativo de lauril sulfato de sódio éter, fragrância
cítrico frutal. O vencedor da licitação deverá apresentar no ato da entrega do material a ficha técnica
do produto emitida pelo fabricante  atestando sua composição. Obs.: A empresa contratada devera
fornecer 17 dispensers em comodato substituindo-os em caso de quebra.

5. APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS

As empresas vencedoras do certame, antes da adjudicação, deverão apresentar amostras referentes
aos itens do objeto desta licitação, para verificação das características, devendo ser atendida no
prazo de 05 (três) dias úteis, a contar da data da intimação. 

A marca das amostras apresentadas deverá ser a mesma da que for discriminada na proposta final e
somente poderá ser retirada pelo fornecedor vencedor após a entrega do lote.

Local  de  entrega  das  amostras  para  verificação  de  conformidade:  Câmara  Municipal  de  Novo
Hamburgo, Rua Almirante Barroso, nº 261, Novo Hamburgo – RS CEP: 93510-290 Fone: (51)
3594-0513. A/C Setor de Compras.

6. PRAZO DE ENTREGA:

O produto deverá ser entregue de acordo com a necessidade da CONTRATANTE.

7. LOCAL DE ENTREGA: 

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Endereço: Rua Almirante Barroso, 261 – Novo Hamburgo

Novo Hamburgo, 31 de agosto de 2015.

Luciano Presotto

Técnico Fazendário


