
ESTADO DO PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - DEMUTT 
CNPJ N° 08.467.673/000168 

TERMO DE REFERENCIA 

1. DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente processo a AQUISIcAO DE UNIFORMES ESPECIFICOS 

DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO, para atender as necessidades Do 

Departamento Municipal de Transito e Transporte, conforme especificacoes e condicoes 

constantes neste Termo de Referencia. 

1.2. Os servicos a serem contratados tern suas especificacoes, unidades e quantidades no 

escopo da tabela do item 03. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. O Departamento Municipal de Transito e Transporte (DEMUTT), no desempenho de suas 

competencias institucionais, realiza extensas awes de fiscalizacao de transito ligadas a 

seguranca das vias urbanas do Municipio. Nesse contexto, importa divisar, que no exercicio 

desse papel institucional, surge a necessidade de empregar adequadamente os servidores do 

DEMUTT na prestacao dos servicos publicos que lhes sao atribuidos, motivo pelo qual a 

caracterizacao uniformizada e peisonalizacao do profssional mostra-se de fundamental 

importancia para a correta identificacao e qualificacao das atividades desenvolvidas a 

populacao de Cameta, pois que o professional devidamente uniformizado consubstancia 

conotacao de seguranca e especifecacao do orgao de transito no desdobramento de suas 

atividades operacionais. Cabe ressaltar tambem que o use regular do uniforme pelo servidor 

tern uma duracao estimada de 1 (um) ano, devido ao use sob condicoes climaticas tais conjs 

sol intenso e chuva. Desta forma, justifica-se cabalmente a contratacao de pessoa juridica 

visando a confec4ao de Uniforme para os agentes de transito do DEMUTT, que se mostra 

indispensavel tambem aos servicos prestados pelos Agentes de Transito em situa4oes 

extremas, por prover suas necessidades basicas de seguranca e conforto tanto em situacoes de 

baixa luminosidade, frio intenso e chuva. Por trabalharem diretamente na ma, a ausencia do 

referido item implica no comprometimento da seguranca dos rgentes de Transito, ate mesmo 

colocando a vida dos mesmos em risco devido ao risco de serem atropelados quando no 
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exercicio das atividades operacionais de fiscalizacao de transito. Alem de proporcionar 

melhor rendimento operacional durante as atividades desempenhadas pelo DEMUTT. 

3. DO QUANTITATIVO E DESCRIcAO 

3.1. As quantidades abaixo descritas atenderao especificamente a demanda do Departamento 

Municipal de Transito e Transporte - DEMUTT. 

PLANILHA UNIFORMES - DEMUTT 
ITEM ESPECIFICAcAO DOS UNIFORMES UNIDADE 

1 CONJUNTO DET UNIFORME COMPOSTO DE CALLA 
AMERICANA E GANDOLAO MANGA COMPRIDA. 1 - 
ESPECIFICAcAO DO TECIDO DO GANDOLAO MANGA 
COMPRIDA — Confeccionada em tecido em estampa de cor 
predominante PRETO fechado a cor secundaria VERDE 
FLORESCENTE padrao (referencia) TECHNO RIP STOP da 
SANTISTA, (conforme amostra) dispondo do seguinte: tratamento 
corn FATOR DE PROTE~AO SOLAR a tratamento 
ANTIMICROBIAL, corn caracteristica de "bacteriostatico" e 
"fungistatico"; composicao corn 30% algodao a 67% poliester; 
peso de 220 g/m2 (corn variacao de ate lg/m2 , para mais ou para 
menos); a capacidade de encolhimento nao superior a 1%. As 
caracteristicas do tecido deverao ser pelo menos: fibs por cm: 
38,76; batidas por cm: 21,10; ligarnento: Tela Rip Stop; resistencia 
a tracao (trama): 28.00kgf; resistencia a tracao (urdume): 
57.00kgf; resistencia ao rasgo (trama): 3.20kgf; resistencia ao 
rasgo (urdume): 3.20kgf; dimensoes internas do efeito 
quadriculado (trama): 5mm; dimensoes internas do efeito 
quadriculado (urdume): TECIDO ECOLOGICAMENTE 
CORRETO. ESPECIFICA~OES DA GANDOLAO MANGA 
COMPRIDA - corn comprimento indo ate a regiao glotea; mangas 
comprida corn reforco de forma oval na extremidade; costura 
dupla a fecho de gola; identificacao a brasao do departamento na 
parte frontal; corn a Bandeira do Municipio bordada na propria 
peca na lateral da manga direita a brasao do municipio na manga 
esquerda, ambos a distancia de 3,5 cm entre a juncao da costura 
da manga corn platina a nas costas a palavra TRANSITO bordado 
na cor preto ou verde florescente; gola esporte entretelada e 
pespontada, fechado pelo prolongamento do pe de gola, atraves de 
botao caseado na horizontal; vista pespontada, corn fechamento 
atraves de 05 botoes embutidos a caseados na vertical, contendo 
travetes batidos na vista entre os botoes; platina corn pespontado 
duplo nos ombros medindo 5,5 cm de largura por 12 cm de 
comprimento, 02 bolsos quadrados tipo chapado, corn prega 
macho externa ao centro, fixados na parte superior da peca, corn 
duas portinholas corn pespontado duplo, fechados por doffs botoes 
embutidos em cada bolso ou velcro; traseira em n Pala dupla corn 13 
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cm de altura corn reforco, ombro corn reforco, prega de 5 cm do 
fim da pala; faixa refletiva INDUSTRIAL corn 100 ciclos de 
lavagem de 25 mm na cor cinza nas mangas a na parte frontal e 
nas costas; Costuras para fecharnento de ombros, mangas e 
laterals, em maquina interlock corn bitola minima de 08 mm 
(fixacao a fecharnento); costuras para fixacao da gola a pesponto 
da vista em maquina reta de 01 agulha ponto fixo; costuras para 
fixacao de platinas, potinholas, pala, punhos a reforcos, pesponto 
das mangas, em maquina reta de 02 agulhas paralelas ponto fixo; 
aplicacao de overlock nas bordas desfiantes de tecido; caseado reto 
proportional ao tamanho do botao; aplicacao de travetes nas 
extremidades da boca dos bolsos, das portinholas a nas 
extremidades do interlock de fechamento de lateral a mangas, 
quando o mesmo for feito apos a costura das bainhas prontas; 
pontos de 3,0 a 3,5 cm em todas as costuras a overlock. 2—
ESPECIFICA~OES DO TECIDO DA CALLA — Confeccionada 
em tecido em estampa de cor PRETO fechado corn detalhe na cor 
PRETO, padrao (referencia) TECHNO RIP STOP, dispondo do 
seguinte: tratamento de PROTE~AO SOLAR FATOR e 
tratamento ANTIMICROBIAL, corn caracteristica de 
"bacteriostatico" a "fungistatico"; composicao corn 30% algodao e 
70% poliester; peso de 220 g/m2 (corn variacao de ate lg/m2 , para 
mais ou para menos);e capacidade de encolhimento nao superior a 
1%. As caracteristicas do tecido deverao ser pelo menos: fibs por 
cm: 38,76; batidas por cm: 21,10; ligamento: Tela Rip Stop; 
resistencia a tracao (trama): 28.00kgf; resistencia a tracao 
(urdume): 57.00kgf; resistencia ao rasgo (trama): 3.20kgf; 
resistencia ao rasgo (urdume): 3.20kgf; dimensoes internas do 
efeito quadriculado (trama): 5mm; dimensoes internas do efeito 
quadriculado (urdume): TECIDO ECOLOGICAMENTO 
CORRETO. 4 - ESPECIFICAcOES DA CALLA MODELO 
AMERICANO: Corn cintura alta, em forma ligeiramente tronco-
conico, seccionada obliquamente da frente para a retaguarda, corn 
abertura frontal contendo ziper ou botoes em materia plastica na 
cor preta; cos postico corn 4 cm de largura, colAtendo 4 a 5 
passadores simples, de 5,5 cm altura a 4,5 cm de largura, dispostos 
na frente, nos lados a atras, para receber o cinto, , cos corn sistema 
MOOVE para melhor conforto, costura dupla, corn fechamento 
atraves de gancho, caseado na horizontal; vista embutida corn 
reforco de ganchos (ou travetes); na parte traseira reforco; 02 
bolsos tipo faca interno corn forro na parte interior na mesma cor 
do tecido, fixados na parte superior da frente corn reforco de vies 
nas extremidades, 02 bolsos fixados na parte superior traseira tipo 
faca interno corn fechamento velcro a reforco de vies nas 
extremidades, 02 bolsos fixado nas laterais no joelho tipo sacola 
chapado corn lapela oitavado, corn prega interna a faixa refletiva 
industrial de 50 mm na cor cinza ou verde florescente, corn 
portinholas pespontadas fechadas por velcro ou dois botoes 
embutidos. 01 bolso interno na narte frontal na altura da coxa corn 
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abertura de 4,5 cm, 01 bolso externo tipo sacola chapado corn 
lapela corn fechamento em velcro medindo 7,0x14,0 cm fixado 
acima do bolso lateral; bainha ajustavel corn fecho atraves de 
velcro na mesma cor do tecido; costuras do cos em maquina de 
pregar cos; costuras de laterals, ganchos a lihargas em maquina 
fechadeira de 02 agulhas paralelas ponto corrente; fechamento do 
entrepernas em maquina interlock corn bitola minima de 0,8mm; 
costuras para o pesponto da vista, gaucho dianteiro, bolsos e 
portinholas em maquina reta de 02 agulha paralelas; costuras para 
bainha dos bolsos dianteiros a barra em maquina reta de 01 
agulha; aplicacao de overlock nas bordas desfiantes de tecido; 
caseado reto proportional ao tamanho do botao; aplicacao de 
travetes nas extremidades dos bolsos, portinholas, final da vista, 
fixacao dos passantes a na juncao dos ganchos por sobre a costura 
de seguranca do interlock; pontos por 3,5 a 4,0 cm em todas as 
costuras a overlock; Aviamentos em linha 80 Pes/Alg, ou na mesma 
composicao do tecido (67% poliester a 33% algodao) na cor preta 
para as costuras de fechamento, fixacao, caseados a pregar botoes, 
linha 120 a filamento para o overlock; entretela a ser utilizada em 
tecido nao tecido (fina). Etiqueta da confeccao a identificacao 
contendo o nome da Contratante, composicao do tecido a do 
tamanho da peca. Apresentar amostra da calca a da gandola junto 
com o laudo da malha da instituicao de registro. 
CAMISETA MANGA CURTA: Confeccionada em malha fria com 
a nova TECHNOLOGIA ANTIPILLING, na cor PRETA em 
poliester a viscose, com major resistencia as lavagens, atritos e 
maior durabilidade, retarda o aparecimento de bolinhas, tern 
excelente uniformidade a major retencao de umidade, gola e 
manga com acabamentos em ribana de poliviscose da mesma cor e 
tratamento; costurada com linha de algodao/viscose em maquina 
overlock, com acabamento em maquina galoneira utilizando 
agulha ponta bola; dispondo brasao a identificacao bordado na 
propria peca na parte frontal na altura do peito. Etiqueta de 
confeccao a identificacao contendo o nome da contratante, 
composicao do tecido a do tamanho da peca. 
GORRO PROFISSIONAL: Confeccionada no mesmo tecido da 
gandola em estampa de cor PRETO OU VERDE FLORESCENTE 
fechado, padrao (referenda) TECHNO RIP STOP, dispondo do 
seguinte: tratamento de PROTE~AO SOLAR FATOR e 
tratamento ANTIMICROBIAL corn caracteristica de 
"bacteriostatico" a "fungistatico"; composi4ao com 30% algodao e 
67% poliester; peso de 220 g/m2 (com variacao de ate lg/m2 , para 
mais ou para menos);e capacidade de encolhimento nao superior a 
1%. TECIDO ECOLOGICAMENTO CORRETO. Formado por 
copa a aba; na cor CINZA; confeccionado em tecido capacidade de 
encolhimento inferior a 1%. As caracterIsticas do tecido deverao 
ser pelo menos: fibs por cm: 38,76; batidas por cm: 21,10; 
ligamento: Tela Rip; resistencia a tracao (trama): 28.00kgf; 
resistencia a tracao (urdume): 57.00kgf; resistencia ao rasgo 
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(trama): 3.20kgf; resistencia ao rasgo (urdume): 3.20kgf; 
dimensoes internas do efeito quadriculado (trama): 5mm; 
dimensoes internas do efeito quadriculado (urdume): Forro: 
confeccionado corn camada tripla: esponja na camada mais 
interna, antibactericida na camada intermediaria a tecido na 
camada mais externa; camadas prensadas (alta pressao) corn 
acabamento a fechamento em vies nas extremidades; Aba: 
tamanho adulto c/ formato curvado; Bordado Frontal: Brasao de 
departamento executado na propria peca; Bordado traseiro: a 
palavra Fiscalizacao on Transito, executada na propria peca; 
Fechamento: Em fecho de contato; formado por contato macho e 
femea (100% em poliamida), corn reforco de alta densidade e 
ganchos de 2,5 mm; produzido em altura de 2,0cm por 8,0cm de 
comprimento; fixado em tira de tecido Rip Stop Semipermeavel 
(de mesmas dimensoes do fecho) por costura simples em maquina 
reta; Costura: feita em maquinas com uma a duas agulhas, 
pespontado duplo, maquina reta a fechamento manual. Empresa 
ganhadora do certame, apresentar amostra do material. 

4 CHAPEU MODELO AMERICANO: Confeccionada em tecido rip 
stop em estampa de cor preto ou verde florescente fechado em fib 
DURAPRO, dispondo do seguinte: tratamento de PROTE~AO 
UV 50+ a tratamento ANTIMICROBIAL, com caracteristica de 
"bacteriostatico" a "fungistatico"; composicao com 50% poliamida 
e 50% algodao; peso de 2 g/m2 (com variacao de ate lg/m2 , para 
mais ou para menos); a capacidade de encolhimento nao superior a 
1%. Brasao na parte frontal bordado na propria peca, botao de 
pressao nas laterais ou nao, fio para sustentacao de cabeca com 
regulador a protecao de nuca. 

50 

5 COTURNO TATICO: 1. OBJETIVO A) O presente Memorial 
Descritivo fixa as caracteristicas exigiveis a aquisicao de 
COTURNO TATICO a estabelece as condicoes tecnicas para o seu 
recebimento. B) Coturno Tatico confeccionado em couro semi-
cromo na cor preta, de primeira qualidade hidrofugado, sem 
marcas, isenta de cortes, furos, cicatrizes, bem Como sinais de 
parasitas, on seja, carrapatos, bernes a outros defeitos provocados 
por riscos de cerca, chifradas, marcas de fogo, etc.., com espessura 
minima de 2,0 mm, cano a lingueta em tecido piano 
nailon/poliamida (Cordura ou similar), forrado internamente em 
poliamida/poliester, fechamento em atacador a ziper, ilhoses, 
palmilha de montagem anti perfuracao nao metalica, palmilha de 
limpeza em latex a solado tri componente. 2. DESCRICAO2.1. 
CABEDAL, couro bovino de P qualidade, curtida ao cromo, 
espessura minima de 2,0 mm com acabamento liso 
HIDROFUGADO; Especificacoes: Cor a estampa /Cor preta, 
estampa lisa, Defeitos Isento de defeitos, Espessura Minimo 
2,0mm, Resistencia a tra4ao Minimo 15Mpa, Alongamento 
percentual Minimo 40%, Ph pH min. 3,5 ; cifra dif. Max. 0,7,
Absorcao de agua Apos 60 minutos - Maximo 0,2g, Tempo de
penetracao de agua Tempo minimo de 60 minutos, Teor de graxa 3

25 
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a 8%, Oxido de cromo Minimo de 3%, Permeabilidade ao vapor 
de agua Minimo 0,8mg/cm2h, Coeficiente de vapor de agua 
Minimo 15mg/cm2. 2.2 CANO; em tecido piano nailon/poliamida 
impermeavel (cordura® ou similar), na cor preta. Especificacoes 
do tecido piano / nailon: Gramatura 332g/m2 f 5%, Forca de 
rasgamento minimo 90 N, Tempo de penetracao de agua Tempo 
minimo de 60 minutos, Absorcao de agua Apos 60 minutos -
maximo 0,2g, Permeabilidade ao vapor de agua, Coeficiente de 
vapor de agua minimo 2,0 mg/cm2h minimo 20 mg/cm2. 2.3 
FORRO DO CANO E DA LINGUETA, em 15% poliamida \ 85% 
poliester, rapida dispersao da transpiracao, acelerado transporte 
da umidade, completamente respiravel, toque macio a confortavel 
e superior resistencia a abrasao, com os seguintes dados tecnicos: 
Especificacoes do forro: Espessura 3,10 mm f 5%, Gramatura -
ASTM D3776 470g/m2 t 5%, Resistencia a abrasao - NBR ISO 
20344 Seco 25600 ciclos - sem danos Umido 12800 ciclos - sem 
danos, Forca de rasgamento minimo 175 N, Permeabilidade ao 
vapor de agua, Coeficiente de vapor de agua minimo 2,0 mg/cm2h 
minimo 20 mg/cm2. 2.4 LINGUETA; em tecido piano 
nailon/poliamida impermeavel (cordura® ou similar), devera ser 
confeccionada no mesmo material do item 2.2 seguindo todas as 
especificacoes do mesmo. A altura da Iingi eta devera ser, no 
minimo ate a altura final do cano. 2.5 BIQUEIRA; lamina de 
resina termoplastica corn adesivo termoreativavel, reforcado corn 
nao tecido de poliester, em um dos lados. 2.6 CONTRAFORTE; 
material termoplastico, conformado termicamente, corn espessura 
de 2,0 mm tipo rigido, resistente, revestido em couro pelo lado 
externo a internamente em nao tecido de microfibra, absorvente, 
composto de poliamida, corn as seguintes especificacoes: 
Especificacoes do forro do contra forte Espessura 1,30mm f5% 
Gramatura - ASTM D3776 300g/m2 f 5% Resistencia a abrasao -
NBR ISO 20344 Seco 25600 ciclos - sem danos Umido 12800 ciclos 
- sem danos 2.7 PALMILHA DE MONTAGEM, palmilha a prova 
de perfuracao confeccionada em 100% poliester, impregnado e 
termoligado quimicamente corn resina poliuretanica, dublada corn 
adesivo termoplastico. A palmilha passa por tratamento corn 
plasma que melhora a ligacao a compacidade das particulas de 
ceramica, que proporcionam um maior grau de dureza e 
resistencia mecanica, fisica a quimica. Palmilha dublada em manta 
nao tecido na regiao externa do pe do usuario para maior adesao 
na montagem. Especificacoes da palmilha de montagem a prova de 
perfuracao Espessura 3,20 a 3,50 mm Gramatura (g/m2) 3 250 a 
3350 g/m2 Resistencia a perfuracao Minimo 1 150 N 2.8 
PALMILHA DE LIMPEZA, palmilha em latex, corn sistema de 
absorcao de impactos, respiravel, antibacteriana, efeito memoria, 
alta absorcao a desorcao de agua, dublada em microfibra 
impregnada em poliuretano respiravel. Especificacoes Dureza 
(Asker C) 25 f 2% Densidade 0,39g/cm3 f 2% Absorcao e 
desorcao de agua (ISO — 20345) Absorcao — 155 mg/cm2 f 10% 
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apos 30minutos Desorcao — 98% apos 24 horas 2.9 ILHOSES; 
ilhoses em numero de 22 pecas por pe, de Aluminio na cor preta 
corn aproximadamente 10 mm de diametro externo. Nas laterals 
onde irao fixados os ilhoses havers um recorte em V na horizontal 
na altura do 4 ilhos. 2.10 ATACADOR; em poliester na cor preta, 
corn ponteiras em acetato, comprimida ou plastificada, corn os 
seguintes dados tecnicos: Especificacoes Comprimento 1,90 m f 

1cm Resistencia a friccao 30 000 ciclos 2.11 AVIAMENTOS; de V 
qualidade, sendo que as costuras do reforco da gaspea, reforco 
frontal, partes dianteira a traseira do cano deverao ser feitas corn 
linha 30, a as demais corn linhas 40, ambas de nailon. As costuras 
devera ser reforcadas internamente corn Pita de reforco em nailon 
auto colante. 2.12 SOLADO, Borracha legitima cor preta, em 
forma de unisola (sola a salto em peca unica), antiderrapante, corn 
canaleta para blaqueacao lateral, tendo como base polimero 
especial a cargas minerals que confere boas propriedades de 
aderencia, resiliencia a baixa deformacao, boa resistencia a 
ruptura, ao rasgo a as altas temperaturas. O mesmo deve seguir as 
seguintes especificacoes tecnicas: Especificacoes Profundidade do 
antiderrapante minimo 5mm Espessura da camada interna do 
solado minimo 4mm Densidade 1,12 g/cm3 f 2 g/cm3 Abrasao 
Maximo 130mm3 Dureza 60 f 4 Shore A Resistencia a flexao 
incisao inicial 2,02 f 0,02mm - apos 30.000 flexoes acrescimo 
maximo 4,OOmm (fenda maxima ate 6mm). 2.13 SISTEMA DE 
MONTAGEM: Cabedal a solado, fixados pelo sistema blak; o 
calcado devera ser 100% blaqueado nas laterais.2.14 ALTURA 
DO CANO; devera ser medida de acordo corn o item 6.2.2 da 
norma ABNT NBR ISO 20344:2008 (onde a altura e a distancia 
vertical entre o ponto mais baixo da palmilha interna e o ponto 
mais alto do cabedal). Sera de 220mm de altura para o numero 40, 
podendo aumentar ou diminuir proporcionalmente, conforme a 
numeracao. 2.15 Resistencia a Separacao do Solado do Cabedal 
Forca de arranque do solado - Minimo SOON 3. EMBALAGEM 
Embalagem Individual: devera se embalada individualmente em 
caixa de papelao ondulado duplex 450grs. impressa em maquina 
flexografica monocolor. Embalagem Coletiva: Devera ser 
acondicionadas corn dez pares de coturno, em caixa de papelao 
ondulado, duplex 450grs, contendo a numeracao dos calcados nela 
contidos a dados do fabricante. 4. LAUDOS TECNICOS Laudos 
tecnicos, emitidos por Laboratorio credenciado ao Ministerio do 
Trabalho (IPT — Instituto de Pesquisas T ecnologicas ou similar) na 
area de analise em calcados, comprovando as caracteristicas dos 
itens abaixo: 2.1 — CABEDAL 2.2 — CANO — TECIDO PLANO 
POLIAMIDA 2.3 - FORRO 2.7 - PALMILHA DE MONTAGEM 
2.8 - PALMILHA DE LIMPEZA 2.12 - SOLADO Os laudos 
tecnicos deverao ser apresentados na fase de habilitacao, 
juntamente corn demais documentos a certidoes de habilitacao. 
OBS: Os laudos tecnicos apresentados deverao seguir as normas 
atualmente vi!entes no naffs as auais estao descritas no diario 
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oficial da uniao; sao elas: ABNT NBR ISO 20344 — Metodos de 
ensaios em calcados ABNT NBR ISO 20347 — Calcado ocupacional 
Juntamente com os laudos solicitados acima a empress devera 
apresentar uma amostra (par) do material ofertado de acordo corn 
as especificacoes.2.1. CABEDAL, couro bovino de V qualidade, 
curtida ao cromo, espessura minima de 2,0 mm corn acabamento 
liso HIDROFUGADO; Especificacoes: Cor a estampa /Cor preta, 
estampa lisa, Defeitos Isento de defeitos, Espessura Minimo 
2,0mm, Resistencia a tracao Minimo 15Mpa, Alongamento 
percentual Minimo 40%, Ph pH min. 3,5 ; cifra dif. Max. 0,7, 
Absorcao de agua Apos 60 minutos - Maximo 0,2g, Tempo de 
penetracao de agua Tempo minimo de 60 minutos, Teor de graxa 3 
a 8%, Oxido de cromo Minimo de 3%, Permeabilidade ao vapor 
de agua Minimo 0,8mg/cm2h, Coeficiente de vapor de agua 
Minimo 15mg/cm2. 2.2 CANO; em tecido piano nailon/poliamida 
impermeavel (cordura® ou similar), na cor preta. Especificacoes 
do tecido piano / nailon: Gramatura 332g/m2 f 5%, Forca de 
rasgamento minimo 90 N, Tempo de penetracao de agua Tempo 
minimo de 60 minutos, Absorcao de agua Apos 60 minutos - 
maximo 0,2g, Permeabilidade ao vapor de agua, Coeficiente de 
vapor de agua minimo 2,0 mg/cm2h minimo 20 mg/cm2. 2.3 
FORRO DO CANO E DA LINGUETA, em 15% poliamida \ 85% 
poliester, rapida dispersao da transpiracao, acelerado transporte 
da umidade, completamente respiravel, toque macio a confortavel 
e superior resistencia a abrasao, corn os seguintes dados tecnicos: 
Especificacoes do forro: Espessura 3,10 mm f 5%, Gramatura - 
ASTM D3776 470g/m2 f 5%, Resistencia a abrasao - NBR ISO 
20344 Seco 25600 ciclos - sem danos Umido 12800 ciclos - sem 
danos, Forca de rasgamento minimo 175 N, Permeabilidade ao 
vapor de agua, Coeficiente de vapor de agua minimo 2,0 mg/cm2h 
minimo 20 mg/cm2. 2.4 LINGUETA; em tecido piano 
nailon/poliamida impermeavel (cordura® ou similar), devera ser 
confeccionada no mesmo material do item 2.2 seguindo todas as 
especificacoes do mesmo. A altura da lingi eta devera ser, no 
minimo ate a altura final do cano. 2.5 BIQUEIRA; lamina de 
resina termoplastica corn adesivo termoreativavel, reforcado corn 
nao tecido de poliester, em um dos lados. 2.6 CONTRAFORTE; 
material termoplastico, conformado termicamente, corn espessura 
de 2,0 mm tipo rigido, resistente, revestido em couro pelo lado 
externo a internamente em nao tecido de microfibra, absorvente, 
composto de poliamida, corn as seguintes especificacoes: 
Especificacoes do forro do contra forte Espessura 1,30mm f5% 

Gramatura - ASTM D3776 300g/m2 f 5% Resistencia a abrasao - 
NBR ISO 20344 Seco 25600 ciclos •- sem danos Umido 12800 ciclos 
- sem danos 2.7 PALMILHA DE MONTAGEM, palmilha a prova 
de perfuracao confeccionada em 100% poliester, impregnado e 
termoligado quimicamente corn resina poliuretanica, dublada corn 
adesivo termoplastico. A palmitha passa por tratamento corn 

lasma »P mP1hora a ligacao P ',...P..-. dade das artu'»hac ~p P
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ceramica, que proporcionam um maior grau de dureza e 
resistencia mecanica, fisica a quimica. Palmilha dublada em manta 
naotecido na regiao externa do pe do usuario para major adesao 
na montagem. Especificacoes da palmilha de montagem a prova de 
perfuracao Espessura 3,20 a 3,50 mm Gramatura (g/m2) 3 250 a 
3350 g/m2 Resistencia a perfuracao Minimo 1 150 N 2.8 
PALMILHA DE LIMPEZA, palmilha em latex, corn sistema de 
absorcao de impactos, respiravel, antibacteriana, efeito memoria, 
alta absorcao a desorcao de agua, dublada em microfibra 
impregnada em poliuretano respiravel. Especificacoes Dureza 
(Asker C) 25 f 2% Densidade 0,39g/cm3 f 2% Absorcao e 
desorcao de agua (ISO — 20345) Absorcao — 155 mg/cm2 f 10% 
apos 30minutos Desorcao — 98% apos 24 horas 2.9 ILHOSES; 
ilhoses em numero de 22 pecas por pe, de Aluminio na cor preta 
corn aproximadamente 10 mm de diametro externo. Nas laterais 
onde irao fixados os ilhoses havers um recorte em V na horizontal 
na altura do 4 ilhos. 2.10 ATACADOR; em poliester na cor preta, 
corn ponteiras em acetato, comprimida ou plastificada, corn os 
seguintes dados tecnicos: Especificacoes Comprimento 1,90 m f 
1cm Resistencia a friccao 30 000 ciclos 2.11 AVIAMENTOS; de la 
qualidade, sendo que as costuras do reforco da gaspea, reforco 
frontal, partes dianteira a traseira do cano deverao ser feitas corn 
linha 30, a as demais com linhas 40, ambas de nailon. As costuras 
devem ser reforcadas internamente com fita de reforco em nailon 
auto colante. 2.12 SOLADO, Borracha legitima cor preta, em 
forma de unisola (sola a salto em peca unica), antiderrapante, com 
canaleta para blaqueacao lateral, tendo Como base polimero 
especial a cargas minerals que confere boas propriedades de 
aderencia, resiltencia a baixa deformacao, boa resistencia a 
ruptura, ao rasgo a as altas temperaturas. O mesmo deve seguir as 
seguintes especificacoes tecnicas: Especificacoes Profundidade do 
antiderrapante minimo 5mm Espessura da camada interna do 
solado minimo 4mm Densidade 1,12 g/cm3 f 2 g/cm3 Abrasao 
Maximo 130mm3 Dureza 60 f 4 Shore A Resistencia a flexao 
incisao inicial 2,02 f 0,02mm - apos 30.000 flexoes acrescimo 
maximo 4,OOmm (fenda maxima ate 6mm). 2.13 SISTEMA DE 
MONTAGEM: Cabedal a solado, fixados pelo sistema blak; o 
calcado devera ser 100% blaqueado nas laterais.2.14 ALTURA 
DO CANO; devera ser rnedida de acordo com o item 6.2.2 da 
norma ABNT NBR ISO 20344:2008 (onde a altura e a distancia 
vertical entre o ponto mais baixo da palmilha interna e o ponto 
mais alto do cabedal). Sera de 220mm de altura para o numero 40, 
podendo aumentar ou diminuir proporcionalmente, conforme a 
numeracao. 2.15 Resistencia a Separacao do Solado do Cabedal 
Forca de arranque do solado - Minimo 500N 3. EMBALAGEM 
Fmbalagem Individual: devera se embalada individualmente em 
caixa de papelao ondulado duplex 450grs. impressa em maquina 
flexografica monocolor. Embalagem Coletiva: Devera ser 
acondicionada com dez pares de coturno, em caixa de papelao 
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ondulado, duplex 450grs, contendo a numeracao dos calcados nela 
contidos a dados do fabricante. 4. LAUDOS TECNICOS Laudos 
tecnicos, emitidos por Laboratorio credenciado ao Ministerio do 
Trabalho (IPT - Instituto de Pesquisas Tecnologicas ou similar) na 
area de analise em calcados, comprovando as caracterfsticas dos 
itens abaixo: 2.1 — CABEDAL 2.2 — CANO — TECIDO PLANO 
POLIAMIDA 2.3 - FORRO 2.7 - PALMILHA DE MONTAGEM 
2.8 - PALMILHA DE LIMPEZA 2.12 - SOLADO Os laudos 
tecnicos deverao ser apresentados na fase de habilitacao, 
juntamente corn demais documentos a certidoes de habilitacao. 
OBS: Os laudos tecnicos apresentados deverao seguir as normas 
atualmente vigentes no pals as quais estao descritas no diario 
official da uniao; sao elas: ABNT NBR ISO 20344 — Metodos de 
ensaios em calcados ABNT NBR ISO 20347 — Calcado ocupacional 
Juntamente corn os laudos solicitados acima a empresa devera 
apresentar uma amostra (par) do material ofertado de acordo corn 
as especificacoes. 

4. DO PRAZO, LOCAL, CONDIcOES DE ENTREGA, RESPONSAVEL PELO 
RECEBIMENTO E CRITERIOS DE ACEITAcAO DO OBJETO. 

1.1. O material deve ser entregue, no maximo, ate 05 (cinco) dias uteis apos a ordem de 
fornecimento ter sido recebida pela CONTRATADA e a entrega, deve ser feita conforme cronograma 
nas dependencias do almoxarifado do DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E 
TRANSPORTE - DEMUTT, no horario das 08 as 12 horas e 15 as 17 horas. A entrega dos materiais 
sera de maneira parcelada, uma vez que atendera 12 MESES do ano corrente e a Prefeitura Municipal 
de Cameta considers oportuno e conveniente a entrega a partir do momento de sua solicitacao; 

1.2. Os materiais fornecidos deverao estar em acordo corn as especificacoes ora apresentadas, 
constando dados de identificacao do material, dimensoes, composicao e demais referencias que 
permitam perfeita analise e aceitacao. 

1.3. O Departamento Municipal de Transito e Transporte, rejeitara, no todo ou em parte a entrega 
em desacordo corn as especificacoes tecnicas exigidas. 

5. CONTROLE E FISCALIZAcAO DA EXECUcAO 

5.1. A execucao do contrato sera acompanhada e fiscalizada atraves de servidor devidamente 

designado, conforme nos termos do art. 117 da Lei n° 14.133/2021, a fim de acompanhar e fiscalizar a 
entrega dos materiais, anotando em registro proprio todas as ocorrencias relacionadas corn a execucao 
e determinando o que for necessario a regularizacao de falhas ou defeitos observados. O fiscal se 

responsabilizara entre ouras atribuicoes. 
5.1.1. Confereneia e Avaliacao dos materiais; 

5.1.2. Pelo recebimento das Notas Fiscais/Faturas, como tambem, realizar a devida conferencia, 

para verificar se esta em conformidade corn as especificacoes do Termo de Referencia;
:

` 
v 

G 
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5.1.3. Pelas anotacoes em registro proprio, de todas as ocorrencias relacionadas corn a execucao 
do Contrato, determinando o que for necessario a regularizacao das faltas ou defeitos observados; 

5.1.4. As decisoes e providencias que ultrapassarem a competencia do representante deverao ser 
solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adocao das medidas convenientes. 

5.2. A fiscalizacao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeicoes tecnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorrencia desta, nao implica em 
corresponsabilidade da Administracao ou de seus agentes e prepostos. 

6. DO PAGAMENTO 

6.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do 

recebimento da Nota Fiscal/Fatura. 

6.2. A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico, 

conforme este Termo de Referencia; 

6.3. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a 

liquidacao da despesa, o pagamento ficara sobrestado ate que a Contratada providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovacao 

da regularizacao da situacao, nao acarretando qualquer onus para a Contratante; 

6.4. Sera efetuada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada. 

sem prejuizo das sancoes cabiveis, caso se constate que a Contratada: 

6.4.1. nao produziu os resultados acordados; 

6.4.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou corn a qualidade 

minima exigida; 

6.4.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico, 

ou utilizou-os corn qualidade ou quantddade inferior a demandada. 

6.5. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria 

para pagamento. 

6.6. Constatando-se a situacao de irregularidade da contratada, sera providenciada sua 

notificacao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacao ou, 

no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual 

periodo, a criterio da contratante. 
tiP GERi O
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6.7. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracao devera 

realizar consulta eventual suspensao temporaria de participacao em licitacao, no ambito do 

orgao ou entidade, proibicao de contratar corn o Poder Publico, bem Como ocorrencias 

impeditivas indiretas; 

6.8. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 

devera comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizacao da regularidade fiscal quanto a 

inadimplencia da contratada, bem como quanto a existencia de pagamento a ser efetuado, para 

que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus 

creditos. 

6.9. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a 

ampla defesa. 

6.10. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, ate 

que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situacao junto a 

situacao fiscal; 

6.11. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao 

aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, quando couber. 

6.12. E vedado o pagamento, a ual uer titulo or servi os restados a em resa rivada que p g q q ~p ~ p ~ p P 

tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do orgao contratante, corn 

fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente. 

6.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao 

financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 

parcela e calculada mediante a aplicacao da seguinte formula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratorios; 

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Indice de compensacao financeira = 0,00016438, assiin apurado: 

I = (TX) 1= (6/100) 1=0,00016438 
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TX = Percentual da taxa anual = 6% 

7. DAS INFRAcOES E SANcOES ADMINISTRATIVAS 

7.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes 

infracoes, nos termos do Art. 155 da Lei federal 14.133/2021: 

I - dar causa a inexecucao parcial do contrato; 

II - dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao, ao 

funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo; 

III - dar causa a inexecucao total do contrato; 

IV - deixar de entregar a documentacao exigida para o certame; 

V - nao manter a proposta, salvo em decorrencia de fato superveniente devidamente 

justificado; 

VI - nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacao exigida para a contrataCao, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

VII - ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitacao sem motivo 

justificado; 

VIII - apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar 

declaracao falsa durante a licitacao ou a execucao do contrato; 

IX - fraudar a licitacao ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato; 

X - comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

XI - praticar atos ilicitos corn vistas a frustrar os objetivos da licitacao; 

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1 ° de agosto de 2013. 

Art. 156. Serao aplicadas ao responsavel pelas infracoes administrativas previstas nesta Lei 

as seguintes sancoes: 

I - advertencia; 

II - multa; 

III - impedimento de licitar e contratar; 

IV - declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar. 

§ 1° Na aplicacao das sancoes sera o considerados:
'4 

I- a natureza e a gravidade da infracao cometida; r f ►~,, "~ L 
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II - as peculiaridades do caso concreto; 

III - as circunstancias agravantes ou atenuantes; 

IV - os danos que dela provierem para a Administracao Publica; 

V - a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientacoes dos orgaos de controle. 

§ 2° A sancao prevista no inciso I do caput deste artigo sera aplicada exclusivamente pela 

infracao administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 desta Lei, quando nao se 

justificar a imposicao de penalidade mais grave. 

§ 3° A sancao prevista no inciso II do caput deste artigo, calculada na forma do edital ou 

do contrato, nao podera ser inferior a 0,5% (cinco decimos por cento) nem superior a 30% (trinta 

por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado corn contratacao direta e sera aplicada ao 

responsavel por qualquer das infracoes administrativas previstas no art. 155 desta Lei. 

§ 4° A sancao prevista no inciso III do caput deste artigo sera aplicada ao responsavel 

pelas infracoes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 

desta Lei, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o 

responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracao Publica direta e indireta do ente 

federativo que liver aplicado a sancao, pelo prazo maximo de 3 (tres) anos. 

§ 5° A sancao prevista no inciso IV do caput deste artigo sera aplicada ao responsavel 

pelas infracoes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 

desta Lei, bem como pelas infracoes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V. VI e VII 

do caput do referido artigo que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a sancao 

referida no § 4° deste artigo, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da 

Administracao Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 

(tres) anos e maximo de 6 (seis) anos. 

§ 6° A sancao estabelecida no inciso IV do caput deste artigo sera precedida de analise 

juridica e observara as seguintes regras: 

I - quando aplicada por orgao do Poder Executivo, sera de competencia exclusiva de 

ministro de Estado, de secretario estadual ou de secretario municipal e, quando aplicada por 

autarquia ou fundacao, sera de competencia exclusiva da autoridade maxima da entidade;

w 
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II - quando aplicada por orgaos dos Poderes Legislativo e Judiciario, pelo Ministerio 

Publico e pela Defensoria Publica no desempenho da funcao administrativa, sera de competencia 

exclusiva de autoridade de nivel hierarquico equivalente as autoridades referidas no inciso I 

deste paragrafo, na forma de regulamento. 

§ 7° As sancoes previstas nos incisos I, III e IV do caput deste artigo poderao ser aplicadas 

cumulativamente corn a prevista no inciso II do caput deste artigo. 

§ 8° Se a multa aplicada e as indenizacoes cabiveis forem superiores ao valor de 

pagamento eventualmente devido pela Administracao ao contratado, alem da perda desse valor, a 

diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente. 

§ 9° A aplicacao das sancoes previstas no caput deste artigo nao exclui, em hipotese 

alguma, a obrigacao de reparacao integral do dano causado a Administracao Publica. 

Art. 157. Na aplicacao da sancao prevista no inciso II do caput do art. 156 desta Lei, sera 

facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua 

intimacao. 

Art. 158. A aplicacao das sancoes previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 desta 

Lei requerera a instauracao de processo de responsabilizacao, a ser conduzido por comissao 

composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos 

e intimara o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de 

intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 

§ 1° Em orgao ou entidade da Administracao Publica cujo quadro funcional nao seja 

formado de servidores estatutarios, a comissao a que se refere o caput deste artigo sera composta 

de 2 (dois) ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros permanentes, 

preferencialmente corn, no minimo, 3 (tres) anos de tempo de servico no orgao ou entidade. 

§ 2° Na hipotese de deferimento de pedido de producao de novas provas ou de juntada de 

provas julgadas indispensaveis pela comissao, o licitante ou o contratado podera apresentar 

alegacoes finais no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacao. 

§ 3° Serao indeferidas pela comissao, mediante decisao fundamentada, provas ilicitas, 

impertinentes, desnecessarias, protelatorias ou intempestivas. 

§ 4° A prescricao ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciencia da infracao pela 

Administracao, e sera: `~ G 
's 
G 
Z 
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I - interrompida pela instauracao do processo de responsabilizacao a que se refere o caput 

deste artigo; 

II - suspensa pela celebracao de acordo de leniencia previsto na Lei n° 12.846, de 10 de 

agosto de 2013; 

III - suspensa por decisao judicial que inviabilize a conclusao da apuracao administrativa. 

Art. 159. Os atos previstos como infracoes administrativas nesta Lei ou em outras leis de 

licitacoes e contratos da Administracao Publica que tambem sejam tipificados como atos lesivos 

na Lei n° 12.846, de l° de agosto de 2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos 

autos, observados o rito procedimental e a autoridade 

competente definidos na referida Lei. 

Paragrafo unico. (VETADO). 

Art. 160. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada corn 

abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta 

Lei ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancoes aplicadas 

a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores e socios corn poderes de 

administracao, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo corn relacao de 

coligacao ou controle, de fato ou de direito, corn o sancionado, observados, em todos os casos, o 

contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica previa. 

Art. 161. Os orgaos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciario de todos os 

entes federativos deverao, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicadao 

da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sancoes por eles aplicadas, para 

fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Geis) e no 

Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo 

federal. 

Paragrafo unico. Para fins de aplicadao das sancoes previstas nos incisos I, II, 1II e IV do 

caput do art. 156 desta Lei, o Poder Executivo regulamentara a forma de computo e as 

consequencias da soma de diversas sancoes aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de 

contratos distintos. 

Art. 162. O atraso injustificado na execucao do contrato sujeitara o contratado a multa de 

mora, na forma prevista em edital ou eni contrato. 
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Paragrafo unico. A aplicacao de multa de mora nao impedira que a Administracao a 

converta em compensatoria e promova a extincao unilateral do contrato corn a aplicacao 

cumulada de outras sancoes previstas nesta Lei. 

Art. 163. E admitida a reabilitacao do licitante ou contratado perante a propria autoridade 

que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente: 

I - reparacao integral do dano causado a Administracao Publica; 

II - pagamento da multa; 

III - transcurso do prazo minimo de 01 (um) ano da aplicacao da penalidade, no caso de 

impedimento de licitar e contratar, ou de 03 (tres) anos da aplicacao da penalidade, no caso de 

declaracao de inidoneidade; 

IV - cumprimento das condicoes de reabilitacao definidas no ato punitivo; 

V - analise juridica previa, corn posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos 

requisitos definidos neste artigo. 

Paragrafo unico. A sancao pelas infracoes previstas nos incisos VIII e XII do eaput do art. 

155 desta Lei exigira, como condicao de reabilitacao do licitante ou contratado, a implantacao ou 

aperfeicoamento de programa de integridade pelo responsavel. 

Cameta/PA, 21 de Maio de 2021 

R~b~yio 

BJo~~~etp 
e 

o ~o ~~21202~ 

Joao B tisfa 6vaes iibeiro 
Diretor do Dlepartamento Municipal de 

Transito e Transporte de Cameta 
D.M.N.° 012/2021 
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