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PROCESSO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 034/2019 

 

ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE/ 

UNIDADE 

01 Armação para óculos, material acetato de celulose ou metal, tamanhos adulto ou infantil, 

modelo feminino ou masculino, tipo haste com agulha, tipo aro redondo, esférico ou 

cilíndrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de lentes visão simples 

15,00(quinze) 

02 Armação para óculos, material acetato de celulose ou metal, tamanhos adulto ou infantil, 

modelo feminino ou masculino, tipo haste com agulha, tipo aro redondo, esférico ou 

cilíndrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de lentes visão bifocal 

14,00(catorze) 

03 Armação para óculos, material acetato de celulose ou metal, tamanhos adulto ou infantil, 

modelo feminino ou masculino, tipo haste com agulha, tipo aro redondo, esférico ou 

cilíndrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de lentes visão multifocal, 

filtro u.v. 

16,00(dezesseis) 

04 Armação para óculos, material acetato de celulose ou metal, tamanhos adulto ou infantil, 

modelo feminino ou masculino, tipo haste com agulha, tipo aro redondo, esférico ou 

cilíndrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de lentes alto índice 

normal. 

13,00(treze) 

05 Armação para óculos, material armação acetato de celulose ou metal, tamanho adulto e 

infantil, modelo feminino ou masculino, tipo haste com agulha, tipo aro redondo, esférico 

ou cilíndrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de lentes alto índice 

normal, filtro u.v. 

15,00(quinze) 
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ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE/ 

UNIDADE 

06 Armação para óculos, material acetato de celulose ou metal, tamanhos adulto ou infantil, 

modelo feminino ou masculino, tipo haste com agulha, tipo aro redondo, esférico ou 

cilíndrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de lentes alto índice grau 

forte, filtro u.v. 

16,00(dezesseis) 

07 Armação para óculos, material acetato de celulose ou metal, tamanhos adulto ou infantil, 

modelo feminino ou masculino, tipo haste com agulha, tipo aro redondo, esférico ou 

cilíndrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de lentes visão multifocal; 

14,00(catorze) 

08 Armação para óculos, material acetato de celulose ou metal, tamanhos adulto ou infantil, 

modelo feminino ou masculino, tipo haste com agulha, tipo aro redondo, esférico ou 

cilíndrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de lentes alto índice grau 

forte. 

15,00(quinze) 

09 Lentes visão simples 16,00 

(dezesseis) 

10 Lentes visão bifocal 18,00(dezoito) 

11 Lentes visão multifocal,filtro u.v. 14,00(catorze) 

12 Lentes alto índice normal. 12,00 (doze) 

13 Lentes alto índice normal,filtro u.v. 16,00(dezesseis) 

14 Lentes alto índice grau forte, filtro u.v. 14,00(catorze) 

15 Lentes visão multifocal; 18,00(dezoito) 

16 Lentes alto índice grau forte. 14,00(catorze) 

 

 


