MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

TERMO DE REFERÊNCIA
SACOS DE LIXO 30L, 50L, 100L E 150L
1 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

2– JUSTIFICATIVA:
Os sacos plásticos para acondicionamento de lixo devem ser utilizados conforme a
necessidade, visando a precaução com a limpeza e a higienização do local, sendo útil para o
descarte de resíduos, armazenamento, e também o seu transporte até o local adequado.
De acordo com a NBR 9191, a importância da espessura, dada em micragem é
significativa, visto que esta deve ser selecionada a partir da capacidade nominal de cada saco
plástico conforme a classe, sendo quanto maior a micragem maior a resistência dos sacos de lixo.
Ainda conforme a norma, os sacos plásticos devem ter uma largura e altura mínima.
A norma também ressalta alguns métodos para testar a resistência de cada
capacidade, bem como deve ser o critério de aprovação. Nesse sentido, um dos principais fatores
pode ser citado para alinhar-se com a NBR: Se esta não for levada em consideração, os sacos de
lixos podem não ter uma perfeita vedação, existindo a possibilidade de rompimentos liberando
os resíduos e odores ao ambiente.
As quantidades solicitadas foram planejadas para atendimento de todas as secretarias
pelo período de 12 meses. Essas quantidades foram baseadas nas solicitações de cada secretaria,
considerando o Pregão 99/2021 e o Pregão 225/2019.
Os orçamentos foram solicitados à empresas do ramo e encontram-se dentro do valor
de mercado, conforme orçamentos em anexo. Para os valores máximos foram calculados
conforme a média e a mediana dos orçamentos apresentados, considerando o valor de média para
o item 04 e de mediana para os itens 01, 02 e 03.

3 – LOCAL E FORMA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO:
Os produtos, objeto desta licitação, devem ser entregues, de acordo com as
solicitações das Secretarias Municipais interessadas, no endereço designado, no Município de
Francisco Beltrão.

4 – APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS:
As oficializações da classificação dos produtos indicados ficarão condicionadas à
aprovação de amostra, a ser analisada pela Comissão de Avaliação de Amostras ou prospecto da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente do município de Francisco Beltrão, de todos os itens
licitados:
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O objeto do presente termo é a contratação de empresa para futuro e eventual
fornecimento de sacos plásticos para o acondicionamento de resíduos em atendimento às
demandas da municipalidade, no Município de Francisco Beltrão, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná
Os critérios de avaliação das amostras serão:
- QUALIDADE: Qualidade do produto apresentado.
- ESPECIFICAÇÃO: O produto licitado atende à todas as exigências do presente termo.
Designação da Equipe de análise técnica das amostras solicitados, para posterior
nomeação através de Portarias Municipal, se necessário:
1: Edimar Estadler – Secretaria Municipal de Meio Ambiente
2: Valmor Werle – Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Os produtos devem ser entregues de forma parcelada, conforme solicitação da
secretaria interessada, após o recebimento da nota de empenho, seguindo rigorosamente as
quantidades solicitadas, mediante autorização contida nas respectivas Ordens de Compra.
O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses.
A entrega dos produtos será acompanhada provisoriamente pelo responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato de cada secretaria, para efeito de posterior
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e
na proposta.
Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos
no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da
aplicação das penalidades.

6 – OBRIGAÇÕES:
DA CONTRATADA:
Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Na entrega
serão verificadas quantidades e especificações conforme descrição no Contrato, bem como estado
de conservação dos produtos e embalagens.
A Contratada deverá entregar, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, a
mesma marca dos produtos apresentados na proposta.
A detentora da Ata ficará obrigada a trocar, a suas expensas, a mercadoria que vier a
ser recusada, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação. Prazo de troca: 5
(cinco) dias úteis.
A detentora da Ata deverá responsabilizar-se e arcar por quaisquer taxas ou
emolumentos concernentes ao objeto da presente licitação, bem como demais custos, encargos
inerentes e necessários para a completa execução das obrigações assumidas.
A detentora da Ata deverá manter durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
DO CONTRATANTE:
Fiscalizar o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
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5 – CRONOGRAMA/ PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA:

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços executados
com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e trâmite de
pagamento;
Comunicar à Contratada, por escrito, sobre falhas ou irregularidades verificadas no
objeto fornecido, para que seja executado na totalidade;
Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;
Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.
Os equipamentos (sopradores), ferramentas (ancinhos, vassouras), sacos de lixo,
necessários à execução do serviço prestado serão de fornecidos pela CONTRATANTE.

7 – ESPECIFICAÇÃO DOS BENS:
ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES

8 – RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO:
Os recursos financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, serão atendidos
pela secretaria interessada.

9 – FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO:
O recebimento dos produtos, a fiscalização e o acompanhamento da execução do
contrato, será efetuado:
- Para as aquisições feitas para a Secretaria de Saúde, Kelly Patrícia Carbonera Salvati;
- Para as aquisições feitas para a Secretaria de Assistência Social, Flávia Bedin Tognon;
- Para as aquisições feitas para a Secretaria de Administração, Aline Bonissoni
Fernandes;
- Para as aquisições feitas para a Secretaria de Meio Ambiente, Débora Veiga dos
Santos;
- Para as aquisições feitas para a Secretaria de Viação e Obras, Iclair Daros;
- Para as aquisições feitas para a Dpto de Interior, Dpto de Serviços Urbanos, Leonel
da Silva;
- Para as aquisições feitas para a Garagem/ Oficina, Luiz Fernando Valter;
-Para as aquisições feitas para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ângela
Paludo;
-Para as aquisições feitas para Debetran, Ilianes Fieira;
A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do
fornecedor, ainda que resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material
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inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica na responsabilidade da
administração e de seus agentes e prepostos.

10 – DADOS DA SOLICITAÇÃO:

11 – AUTORIZAÇÃO
Francisco Beltrão, 28/04/2022
Vilmar Rigo
Secretário Municipal de Meio Ambiente
Antonio Carlos Bonetti
Sec. Mun. de Administração

Cleber Fontana
Prefeito Municipal

Fica autorizada a aposição de assinatura digitalizada do Prefeito Municipal no Edital
e seus Anexos.

12 – ANEXOS:
11.1 Estamos anexando documentos para subsidiarem o procedimento licitatório.
ANEXO I – Especificações
ANEXO II – Comparativo dos orçamentos
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Data de envio do termo 28/04/2022
Secretaria Municipal Meio Ambiente
Nome do elaborador deste Termo de Referência: Ádila Cristina Krukoski Filippi
Telefone para Contato: (46) 35202146 – 3523-6347
Anexos a este Termo encontram-se os documentos que deram base à solicitação.
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ESPECIFICAÇÃO

QUANTIDADE

VALOR
UNITÁRIO
R$

VALOR
TOTAL
R$

01 Saco plástico para acondicionamento de lixo, fabricado

800

15,63

12.504,00

1.000

21,52

21.520,00

3.000

99,50

298.500,00

200

140,93

28.186,00

em polietileno de alta densidade. Cor: azul ou preta.
Espessura mínima de 3 micras. Resistente e de acordo
com as especificações contidas nas normas ABNT NBR
9191:2008. Com medida mínima 59 x 62 cm.
Capacidade de 30 litros. Apresentação: Pacote/rolo
com 100 unidades, constando externamente dados de
identificação (quantos sacos contém a embalagem,
dimensões do saco, capacidade nominal (litros e
quilos), n° do lote e procedência.
02 Saco plástico para acondicionamento de lixo, fabricado
em polietileno de alta densidade. Cor: azul ou preta.
Espessura mínima de 3 micras. Resistente e de acordo
com as especificações contidas nas normas ABNT NBR
9191:2008. Com medida mínima 63 x 80 cm.
Capacidade de 50 litros. Apresentação: Pacote/rolo
com 100 unidades, constando externamente dados de
identificação (quantos sacos contém a embalagem,
dimensões do saco, capacidade nominal (litros e
quilos), n° do lote e procedência.
03 Saco plástico para acondicionamento de lixo, fabricado
em polietileno de alta densidade. Cor: azul ou preta.
Espessura mínima de 10 micras. Resistente e de acordo
com as especificações contidas nas normas ABNT NBR
9191:2008. Com medida mínima 75 x 105 cm.
Capacidade de 100 litros. Apresentação: Pacote/rolo
com 100 unidades, constando externamente dados de
identificação (quantos sacos contém a embalagem,
dimensões do saco, capacidade nominal (litros e
quilos), n° do lote e procedência.
04 Saco plástico para acondicionamento de lixo, fabricado
em polietileno de alta densidade. Cor: azul ou preta.
Espessura mínima de 12 micras. Resistente e de acordo
com as especificações contidas nas normas ABNT NBR
9191:2008. Com medida mínima 90 x 105 cm.
Capacidade de 150 litros. Apresentação: Pacote/rolo
com 100 unidades, constando externamente dados de
identificação (quantos sacos contém a embalagem,
dimensões do saco, capacidade nominal (litros e
quilos), n° do lote e procedência.

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 360.710,00 (trezentos e sessenta mil setecentos e
dez reais)
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ANEXO I – Especificações

ANEXO II – Comparativo de orçamentos
Empresas que forneceram orçamento

Item

01
02
03
04

Descrição

30 LITROS
50 LITROS
100 LITROS
150 LITROS

Quantidade

800
1.000
3.000
200

Ecoplan
Pontocom
Limpeza
LTDA

Azeplast
Industria e
Comercio Ltda

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
UNITÁRIO (R$)

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

20,57
28,35
99,50
144,70

15,31
21,09
-

15,23
20,99
109,38
136,08

15,95
21,95
99,00
142,00

PLASTISAC IND.
PLASTICA EIRELI

DIPLAL
VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO (R$)

16,76
23,09
102,63
140,93

**VALOR TOTAL DECORRENTE DO VALOR DA MEDIANA/MÉDIA MULTIPLICADO PELA QUANTIDADE PROPOSTA.
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VALOR
MEDIANA (R$)

VALOR
TOTAL
(R$)**

15,63
12.504,00
21,52
21.520,00
99,50
298.500,00
142,00
28.186,00
TOTAL 360.710,00
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ORÇAMENTO:
DADOS DO FORNECEDOR:
NOME DA EMPRESA: PLASTISAC IND. PLASTICA EIRELI
CNPJ:
19.056.953/0001-88
ENDEREÇO:
BENEDITO NOVO 1440 CRISTO REI CHAPECO SC
TELEFONE PARA
(49) 98833 8901
CONTATO:
E-MAIL:
oda_castilhos@hotmail.com
RESPONSÁVEL PELA ADEMIR MARIO CAPOANI
EMPRESA:
SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SACOS DE
LIXO PARA DEMANDA NA MUNICIPALIDADE.
ESPECIFICAÇÃO

QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
R$
R$
01 Saco plástico para acondicionamento de lixo, fabricado em
R$15,23
R$9.138,00
polietileno de alta densidade. Cor: preta. Espessura de 3
micras. Resistente e de acordo com as especificações contidas
nas normas ABNT NBR 9191:2008. Com medida mínima 59 x
62 cm. Capacidade de 30 litros. Apresentação: Pacote/rolo
com 100 unidades, constando externamente dados de
identificação (quantos sacos contém a embalagem, dimensões
do saco, capacidade nominal (litros e quilos), n° do lote e
procedência.
02 Saco plástico para acondicionamento de lixo, fabricado em
polietileno de alta densidade. Cor: preta. Espessura de 3
micras. Resistente e de acordo com as especificações contidas
nas normas ABNT NBR 9191:2008. Com medida mínima 63 x
80 cm. Capacidade de 50 litros. Apresentação: Pacote/rolo
com 100 unidades, constando externamente dados de
identificação (quantos sacos contém a embalagem, dimensões
do saco, capacidade nominal (litros e quilos), n° do lote e
procedência.
03 Saco plástico para acondicionamento de lixo, fabricado em
polietileno de alta densidade. Cor: preta. Espessura de 10
micras. Resistente e de acordo com as especificações contidas
nas normas ABNT NBR 9191:2008. Com medida mínima 75 x
105 cm. Capacidade de 100 litros. Apresentação: Pacote/rolo
com 100 unidades, constando externamente dados de
identificação (quantos sacos contém a embalagem, dimensões
do saco, capacidade nominal (litros e quilos), n° do lote e
procedência.
04 Saco plástico para acondicionamento de lixo, fabricado em
polietileno de alta densidade. Cor: preta. Espessura de 12
micras. Resistente e de acordo com as especificações contidas
nas normas ABNT NBR 9191:2008. Com medida mínima 90 x
105 cm. Capacidade de 150 litros. Apresentação: Pacote/rolo
com 100 unidades, constando externamente dados de
identificação (quantos sacos contém a embalagem, dimensões
do saco, capacidade nominal (litros e quilos), n° do lote e
procedência.

600 pacotes

R$20,99

R$12.594,00

R$109,38

R$218.760,00

R$136,08

R$27.216,00

600 pacotes

2000 pacotes

200 pacotes

TOTAL DO ORÇAMENTO

FAVOR CARIMBAR O ORÇAMENTO.

R$267.708,00

NOME DA EMPRESA:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE PARA
CONTATO:
E-MAIL:
RESPONSÁVEL PELA
EMPRESA:

ORÇAMENTO:
DADOS DO FORNECEDOR:
Azeplast Industria e Comercio Ltda
83.062.174/0001-06
Rua Beira Rio nº 215-E Bairro Efapi
(49) 3328-6515
Ezequiela.felippi@onfinity.com.br
Djalma Azevedo

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO
PARA DEMANDA NA MUNICIPALIDADE.
ESPECIFICAÇÃO

QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
R$
R$

01 Saco plástico para acondicionamento de lixo, fabricado em

polietileno de alta densidade. Cor: preta. Espessura de 3
micras. Resistente e de acordo com as especificações contidas
nas normas ABNT NBR 9191:2008. Com medida mínima 59 x
62 cm. Capacidade de 30 litros. Apresentação: Pacote/rolo
com 100 unidades, constando externamente dados de
identificação (quantos sacos contém a embalagem, dimensões
do saco, capacidade nominal (litros e quilos), n° do lote e
procedência.
02 Saco plástico para acondicionamento de lixo, fabricado em
polietileno de alta densidade. Cor: preta. Espessura de 3
micras. Resistente e de acordo com as especificações contidas
nas normas ABNT NBR 9191:2008. Com medida mínima 63 x
80 cm. Capacidade de 50 litros. Apresentação: Pacote/rolo
com 100 unidades, constando externamente dados de
identificação (quantos sacos contém a embalagem, dimensões
do saco, capacidade nominal (litros e quilos), n° do lote e
procedência.
03 Saco plástico para acondicionamento de lixo, fabricado em
polietileno de alta densidade. Cor: preta. Espessura de 10
micras. Resistente e de acordo com as especificações contidas
nas normas ABNT NBR 9191:2008. Com medida mínima 75 x
105 cm. Capacidade de 100 litros. Apresentação: Pacote/rolo
com 100 unidades, constando externamente dados de
identificação (quantos sacos contém a embalagem, dimensões
do saco, capacidade nominal (litros e quilos), n° do lote e
procedência.
04 Saco plástico para acondicionamento de lixo, fabricado em
polietileno de alta densidade. Cor: preta. Espessura de 12
micras. Resistente e de acordo com as especificações contidas
nas normas ABNT NBR 9191:2008. Com medida mínima 90 x
105 cm. Capacidade de 150 litros. Apresentação: Pacote/rolo
com 100 unidades, constando externamente dados de
identificação (quantos sacos contém a embalagem, dimensões
do saco, capacidade nominal (litros e quilos), n° do lote e
procedência.

TOTAL DO ORÇAMENTO

600 pacotes

R$ 15,31

R$ 9.186,00

600 pacotes

R$ 21,09

R$ 12.654,00

R$ 52,73

R$105.460,00

2000 pacotes

200 pacotes

R$ 127.300,00

FAVOR CARIMBAR O ORÇAMENTO.

