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TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I 

 

  LOTE 1   

ITEM QTD DESCRIÇÃO VALOR  
UNIT. 

VALOR  
TOTAL 

1. 1 Baby look modelo pólo feminina, para 
servidores Centro Administrativo e 
Câmara Municipal de Vereadores: 

 Gola pólo corte peitilho, cor branca, manga 
curta, abertura lateral parte de baixo, 3cm, 
viés na cor azul marinho no punho da 
manga e abertura do decote em azul 
marinho.  

 Camiseta: Piquet inglês 53% algodão 45% 
poliéster, cor branca G/M² 185, caseado 
com reforço no travete, 3 botões, viés no 
acabamento interno da gola. 

 Gola, punho e viés: 65% PES, 35% CV, 
0,90 MT +/-5% TUBULAR. Cor color (azul 
marinho 306-E, com listras brancas), 
Gramatura 185 g/m² +/- 5%, Rendimento 
3,00 m/kg +/- 5%. 

 Peça confeccionada em tecido resistente, 
não criando pelling, não pode desfiar 
quando forçado. Não poderá encolher e 
nem retorcer sucessivas lavagens da peça. 

 Bordado no peito lado esquerdo, vetor do 
Município em 6 (seis) cores, 8x5. 

 Tamanho: P, M, G:         R$__________ 
 

  

1.1 1 Baby look modelo pólo feminina, para 
servidores Centro Administrativo e 
Câmara Municipal de Vereadores: 

 Gola pólo corte peitilho, cor branca, manga 
curta, abertura lateral parte de baixo, 3cm, 
viés na cor azul marinho no punho da 
manga e abertura do decote em azul 
marinho.  

 Camiseta: Piquet inglês 53% algodão 45% 
poliéster, cor branca G/M² 185, caseado 
com reforço no travete, 3 botões, viés no 
acabamento interno da gola. 

 Gola, punho e viés: 65% PES, 35% CV, 
0,90 MT +/-5% TUBULAR. Cor color (azul 
marinho 306-E, com listras brancas), 
Gramatura 185 g/m² +/- 5%, Rendimento 
3,00 m/kg +/- 5%. 

 Peça confeccionada em tecido resistente, 
não criando pelling, não pode desfiar 
quando forçado. Não poderá encolher e 
nem retorcer sucessivas lavagens da peça. 

 Bordado no peito lado esquerdo, vetor do 
Município em 6 (seis) cores, 8x5. 
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 Tamanho: GG, EGG:     R$___________ 

 

2 1 Camiseta modelo pólo masculina para 
servidores Centro Administrativo e 
Câmara Municipal de Vereadores: 

 Gola pólo corte peitilho, cor branca, manga 
curta, abertura lateral parte de baixo, 5cm, 
viés na cor azul marinho no punho da 
manga e abertura do decote.  

 Camiseta: Piquet inglês 53% algodão 45% 
poliéster, cor branca G/M² 185, caseado 
com reforço no travete, 3 botões, viés no 
acabamento interno da gola. 

 Gola, punho e viés: 65% PES, 35% CV, 
0,90 MT +/-5% TUBULAR. Cor color (azul 
marinho 306-E, com listras brancas), 
Gramatura 185 g/m² +/- 5%, Rendimento 
3,00 m/kg +/- 5%. 

 Peça confeccionada em tecido resistente, 
não criando pelling, não pode desfiar 
quando forçado. Não poderá  encolher e 
nem retorcer sucessivas lavagens da peça. 

 Bordado no peito lado esquerdo, vetor do 
Município em 6 (seis) cores, 8x5. 

 Tamanho: P, M, G:      R$___________ 
 

  

2.1 1 Camiseta modelo pólo masculina para 
servidores Centro Administrativo e 
Câmara Municipal de Vereadores: 

 Gola pólo corte peitilho, cor branca, manga 
curta, abertura lateral parte de baixo, 5cm, 
viés na cor azul marinho no punho da 
manga e abertura do decote.  

 Camiseta: Piquet inglês 53% algodão 45% 
poliéster, cor branca G/M² 185, caseado 
com reforço no travete, 3 botões, viés no 
acabamento interno da gola. 

 Gola, punho e viés: 65% PES, 35% CV, 
0,90 MT +/-5% TUBULAR. Cor color (azul 
marinho 306-E, com listras brancas), 
Gramatura 185 g/m² +/- 5%, Rendimento 
3,00 m/kg +/- 5%. 

 Peça confeccionada em tecido resistente, 
não criando pelling, não pode desfiar 
quando forçado. Não poderá  encolher e 
nem retorcer sucessivas lavagens da peça. 

 Bordado no peito lado esquerdo, vetor do 
Município em 6 (seis) cores, 8x5. 
Tamanhos GG, EGG:  R$ _______ 
 

  

3 1 Jaquetas para alunos: 

 2 bolsos frontais, zíper dentado, gola. 

 Tecido chillan 130T na cor cinza ou preta, 
composição poliéster, gramatura G/M 
0,062, matelado com desenhos em 
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horizontal de 4cm a 5cm (modelo gomos) 
costurado com a fibra 100% poliéster de 60 
gramatura, forrado com TNT 100% 
polipropileno. 

 Forro com tecido 100% poliéster. 

 Peça confeccionada em tecido resistente 
ao atrito, não criando pelling, não pode 
desfiar quando forçado e nem fazer 
barulho. Não poderá encolher e nem 
retorcer após sucessivas lavagens da peça. 

 Fechamento com zíper dentado da cor do 
tecido.  

 Gola com pesponto simples, proporcional a 
numeração. 

 Bainha com pesponto simples, proporcional 
a numeração. 

 Punho bainha com elástico, pesponto 
simples, proporcional a numeração. 

 Bolso faca com zíper dentado, com costura 
reforçada no travete. 

 Bordado no peito lado esquerdo, vetor do 
Município em 6 (seis) cores, 6x3,5 e 8x5 
proporcional a numeração da jaqueta. 

 Tamanhos 1,2,3:         R$____________ 
 

3.1 1 Jaquetas para alunos: 

 2 bolsos frontais, zíper dentado, gola. 

 Tecido chillan 130T na cor cinza ou preta, 
composição poliéster, gramatura G/M 
0,062, matelado com desenhos em 
horizontal de 4cm a 5cm (modelo gomos) 
costurado com a fibra 100% poliéster de 60 
gramatura, forrado com TNT 100% 
polipropileno. 

 Forro com tecido 100% poliéster. 

 Peça confeccionada em tecido resistente 
ao atrito, não criando pelling, não pode 
desfiar quando forçado e nem fazer 
barulho. Não poderá encolher e nem 
retorcer após sucessivas lavagens da peça. 

 Fechamento com zíper dentado da cor do 
tecido.  

 Gola com pesponto simples, proporcional a 
numeração. 

 Bainha com pesponto simples, proporcional 
a numeração. 

 Punho bainha com elástico, pesponto 
simples, proporcional a numeração. 

 Bolso faca com zíper dentado, com costura 
reforçada no travete. 

 Bordado no peito lado esquerdo, vetor do 
Município em 6 (seis) cores, 6x3,5 e 8x5 
proporcional a numeração da jaqueta. 

 Tamanhos 6, 8, 10:     R$ ____________ 
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3.2 1 Jaquetas para alunos: 

 2 bolsos frontais, zíper dentado, gola. 

 Tecido chillan 130T na cor cinza ou preta, 
composição poliéster, gramatura G/M 
0,062, matelado com desenhos em 
horizontal de 4cm a 5cm (modelo gomos) 
costurado com a fibra 100% poliéster de 60 
gramatura, forrado com TNT 100% 
polipropileno. 

 Forro com tecido 100% poliéster. 

 Peça confeccionada em tecido resistente 
ao atrito, não criando pelling, não pode 
desfiar quando forçado e nem fazer 
barulho. Não poderá encolher e nem 
retorcer após sucessivas lavagens da peça. 

 Fechamento com zíper dentado da cor do 
tecido.  

 Gola com pesponto simples, proporcional a 
numeração. 

 Bainha com pesponto simples, proporcional 
a numeração. 

 Punho bainha com elástico, pesponto 
simples, proporcional a numeração. 

 Bolso faca com zíper dentado, com costura 
reforçada no travete. 

 Bordado no peito lado esquerdo, vetor do 
Município em 6 (seis) cores, 6x3,5 e 8x5 
proporcional a numeração da jaqueta. 

 Tamanhos 12, 14, 16: R$ ____________ 
 

  

3.3 1 Jaquetas para alunos: 

 2 bolsos frontais, zíper dentado, gola. 

 Tecido chillan 130T na cor cinza ou preta, 
composição poliéster, gramatura G/M 
0,062, matelado com desenhos em 
horizontal de 4cm a 5cm (modelo gomos) 
costurado com a fibra 100% poliéster de 60 
gramatura, forrado com TNT 100% 
polipropileno. 

 Forro com tecido 100% poliéster. 

 Peça confeccionada em tecido resistente 
ao atrito, não criando pelling, não pode 
desfiar quando forçado e nem fazer 
barulho. Não poderá encolher e nem 
retorcer após sucessivas lavagens da peça. 

 Fechamento com zíper dentado da cor do 
tecido.  

 Gola com pesponto simples, proporcional a 
numeração. 

 Bainha com pesponto simples, proporcional 
a numeração. 

 Punho bainha com elástico, pesponto 
simples, proporcional a numeração. 
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 Bolso faca com zíper dentado, com costura 

reforçada no travete. 

 Bordado no peito lado esquerdo, vetor do 
Município em 6 (seis) cores, 6x3,5 e 8x5 
proporcional a numeração da jaqueta. 

 Tamanhos P, M, G:     R$ ____________ 
 

3.4 1 Jaquetas para alunos: 

 2 bolsos frontais, zíper dentado, gola. 

 Tecido chillan 130T na cor cinza ou preta, 
composição poliéster, gramatura G/M 
0,062, matelado com desenhos em 
horizontal de 4cm a 5cm (modelo gomos) 
costurado com a fibra 100% poliéster de 60 
gramatura, forrado com TNT 100% 
polipropileno. 

 Forro com tecido 100% poliéster. 

 Peça confeccionada em tecido resistente 
ao atrito, não criando pelling, não pode 
desfiar quando forçado e nem fazer 
barulho. Não poderá encolher e nem 
retorcer após sucessivas lavagens da peça. 

 Fechamento com zíper dentado da cor do 
tecido.  

 Gola com pesponto simples, proporcional a 
numeração. 

 Bainha com pesponto simples, proporcional 
a numeração. 

 Punho bainha com elástico, pesponto 
simples, proporcional a numeração. 

 Bolso faca com zíper dentado, com costura 
reforçada no travete. 

 Bordado no peito lado esquerdo, vetor do 
Município em 6 (seis) cores, 6x3,5 e 8x5 
proporcional a numeração da jaqueta. 

 Tamanhos GG, EGG  R$ ____________ 
 

  

4. 1 Jaquetas para professores: 

 2 bolsos frontais, zíper dentado, gola. 

 Tecido chillan 130T na cor cinza ou preta, 
composição poliéster, gramatura G/M 
0,062, matelado com desenhos em 
horizontal de 4cm a 5cm (modelo gomos), 
costurado com a fibra 100% poliéster de 60 
gramatura, forrado com TNT 100% 
polipropileno. 

 Forro com tecido 100% poliéster. 

 Jaqueta com colete e zíper na cava para 
manga removível. 

 Peça confeccionada em tecido resistente 
ao atrito, não criando pelling, não pode 
desfiar quando forçado e nem fazer 
barulho. Não poderá encolher e nem 
retorcer após sucessivas lavagens da peça. 
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 Fechamento com zíper dentado da cor do 

tecido. 

 Gola de 7cm a 9cm com pesponto simples. 

 Bainha de 2.5cm, pesponto simples.  

 Punho bainha 2cm com elástico, pesponto 
simples. 

 Bolso faca com zíper dentado, com costura 
reforçada no travete. 

 Bordado no peito lado esquerdo, vetor do 
Município em 6 (seis) cores, 8x5. 

 Obs.: Jaqueta feminina com corte 
acinturado. 

 Tamanhos P, M, G:     R$ ___________ 
 

4.1 1 Jaquetas para professores: 

 2 bolsos frontais, zíper dentado, gola. 

 Tecido chillan 130T na cor cinza ou preta, 
composição poliéster, gramatura G/M 
0,062, matelado com desenhos em 
horizontal de 4cm a 5cm (modelo gomos), 
costurado com a fibra 100% poliéster de 60 
gramatura, forrado com TNT 100% 
polipropileno. 

 Forro com tecido 100% poliéster. 

 Jaqueta com colete e zíper na cava para 
manga removível. 

 Peça confeccionada em tecido resistente 
ao atrito, não criando pelling, não pode 
desfiar quando forçado e nem fazer 
barulho. Não poderá encolher e nem 
retorcer após sucessivas lavagens da peça. 

 Fechamento com zíper dentado da cor do 
tecido. 

 Gola de 7cm a 9cm com pesponto simples. 

 Bainha de 2.5cm, pesponto simples.  

 Punho bainha 2cm com elástico, pesponto 
simples. 

 Bolso faca com zíper dentado, com costura 
reforçada no travete. 

 Bordado no peito lado esquerdo, vetor do 
Município em 6 (seis) cores, 8x5. 

 Obs.: Jaqueta feminina com corte 
acinturado. 

 Tamanhos GG, EGG: R$ ___________ 
 

  

5. 1 Baby look modelo pólo feminina, para 
servidores SMEC: 

 Gola pólo corte peitilho, cor branca, manga 
curta, abertura lateral parte de baixo, 3cm, 
viés na cor azul marinho no punho da 
manga e abertura do decote em azul 
marinho.  

 Camiseta: Piquet inglês 53% algodão 45% 
poliéster, cor branca G/M² 185, caseado 
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com reforço no travete, 3 botões, viés no 
acabamento interno da gola. 

 Gola, punho e viés: 65% PES, 35% CV, 
0,90 MT +/-5% TUBULAR. Cor color (azul 
marinho 306-E, com listras brancas), 
Gramatura 185 g/m² +/- 5%, Rendimento 
3,00 m/kg +/- 5%. 

 Peça confeccionada em tecido resistente, 
não criando pelling, não pode desfiar 
quando forçado. Não poderá encolher e 
nem retorcer sucessivas lavagens da peça. 

 Bordado no peito lado esquerdo, vetor do 
Município em 6 (seis) cores, 8X5. 

 Tamanho: P, M, G:         R$__________ 
 

6. 1 Jaquetas para servidores do Centro 
Administrativo e Câmara Municipal de 
Vereadores: 

 2 bolsos frontais, zíper dentado, gola. 

 Tecido chillan 130T na cor cinza ou preta, 
composição poliéster, gramatura G/M 
0,062, matelado com desenhos em 
horizontal de 4cm a 5cm (modelo gomos), 
costurado com a fibra 100% poliéster de 60 
gramatura, forrado com TNT 100% 
polipropileno. 

 Forro com tecido 100% poliéster. 

 Jaqueta com colete e zíper na cava para 
manga removível. 

 Peça confeccionada em tecido resistente 
ao atrito, não criando pelling, não pode 
desfiar quando forçado e nem fazer 
barulho. Não poderá encolher e nem 
retorcer após sucessivas lavagens da peça. 

 Fechamento com zíper dentado da cor do 
tecido. 

 Gola de 7cm a 9cm com pesponto simples. 

 Bainha de 2.5cm, pesponto simples.  

 Punho bainha 2cm com elástico, pesponto 
simples. 

 Bolso faca com zíper dentado, com costura 
reforçada no travete. 

 Bordado no peito lado esquerdo, vetor do 
Município em 6 (seis) cores, 8X5. 

 Tamanhos P, M, G:     R$ ___________ 

 Obs.: Jaqueta feminina com corte 
acinturado. 
 

  

6. 1 Jaquetas para servidores do Centro 
Administrativo e Câmara Municipal de 
Vereadores: 

 2 bolsos frontais, zíper dentado, gola. 

 Tecido chillan 130T na cor cinza ou preta, 
composição poliéster, gramatura G/M 
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0,062, matelado com desenhos em 
horizontal de 4cm a 5cm (modelo gomos), 
costurado com a fibra 100% poliéster de 60 
gramatura, forrado com TNT 100% 
polipropileno. 

 Forro com tecido 100% poliéster. 

 Jaqueta com colete e zíper na cava para 
manga removível. 

 Peça confeccionada em tecido resistente 
ao atrito, não criando pelling, não pode 
desfiar quando forçado e nem fazer 
barulho. Não poderá encolher e nem 
retorcer após sucessivas lavagens da peça. 

 Fechamento com zíper dentado da cor do 
tecido. 

 Gola de 7cm a 9cm com pesponto simples. 

 Bainha de 2.5cm, pesponto simples.  

 Punho bainha 2cm com elástico, pesponto 
simples. 

 Bolso faca com zíper dentado, com costura 
reforçada no travete. 

 Bordado no peito lado esquerdo, vetor do 
Município em 6 (seis) cores, 8X5. 

 Tamanhos GG, EGG: R$ ___________ 

 Obs.: Jaqueta feminina com corte 
acinturado. 

 

7. 1 Jalecos para serviços de limpeza Centro 
Administrativo: 

 Colete modelo regata, composição 100% 
poliéster. 

 Tecido seletel, na cor branca; 

 Peça confeccionada em tecido resistente 
ao atrito, não criando pelling, não pode 
desfiar quando forçado e nem fazer 
barulho. Não poderá encolher e nem 
retorcer após sucessivas lavagens da peça. 

 2 bolsos quadrados chapados na parte da 
frente, com pontas cortadas; 

 1 bolso quadrado chapado com pontas 
cortadas no peito, bordado no peito lado 
esquerdo, vetor do Município em 6 (seis) 
cores, 8X5. 

 4 botões. 

 Tamanhos: P, M, G, GG     R$___________ 
 

  

  TOTAL LOTE 1   

 

1. FORMA DE ENTREGA: 

2.1 Deverão ser entregues em até 3 (cinco) dias contados da assinatura do 

contrato uma amostra dos itens para análise da gestora. Caso sejam 
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necessárias correções e ajustes, deverão ser entregues nova amostra no 

prazo de até 1 (um) dia. A empresa vencedora deverá tirar as medidas nas 

secretarias e escolas sem custas adicionas de frete e/ou outros; 

2.2 As amostras aprovadas não serão devolvidas, pois servirão para 

contraprova no ato de entrega dos produtos, e poderão ser descontadas da 

quantidade total licitada. 

1.3 Será avaliado o acondicionamento dos produtos no momento da entrega. 

Desta forma, embalagens individuais abertas e violadas, produtos 

manchados, avariados, contaminados, incompletos, sujos, peças com 

desgaste, com mofo e aparência duvidosa, não serão aceitas, bem como 

as que não tenham respeitado todas as especificações contidas no 

presente edital, descritas neste termo de referência. 

2.4 Os uniformes deverão ser entregues em até 30(trinta) dias. 

 

 

3. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

a) entregar o objeto licitado conforme especificações deste Edital, Anexo I e 

em consonância com a proposta de preços;  

b) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação;  

c) providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades 

apontadas pelo Contratante;  

d) arcar com eventuais prejuízos causados ao Contratante e/ou a terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do 

contrato;  

e) aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato ou da nota 

de empenho;  

f) arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer 

outros acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva da Contratada; 

g) ser a única responsável pelas medições, caso na entrega do uniforme não 

estiver de acordo com as medidas do usuário, deverá ser substituído sem ônus 

para a Municipalidade. 

 

2. FORMA DE PAGAMENTO: 
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Os pagamentos serão efetuados em até 60(sessenta) dias conforme 

disponibilidade de caixa. 

 

3. NOTA FISCAL: 

As notas fiscais deverão ser em conformidade com os setores e dotações 

orçamentárias. 

 

5. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

5.1 O prazo de vigência do contrato será de 12 meses. 
 
5.2 A empresa vencedora se responsabilizará em entregar uniformes com a 

mesma qualidade, tecido e modelos, em caso de admissão de servidores e 
novas matriculas de alunos na rede municipal de ensino, mantendo as 
mesmas condições constantes neste edital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


