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RECIBO DO EDITAL 

                                         PREGÃOPRESENCIAL SRP  Nº002 /2020 

 

RAZÃO SOCIAL: _________________________________ 

 

CNPJ Nº _______________ TELEFONE (  ) ___________________________ 

 

ENDEREÇO: ______________________________ CIDADE: _____________________ 

 

EMAIL _________________________________ CONTATO: ___________________________ 

 

OBS:_____________________________________________________________________ 

 

RECEBI/RETIREI O EDITAL DE LICITAÇÃO ACIMA IDENTIFICADO. 

 

________________________________, _____ de ________________________ de 2020. 

 

_______________________________ 

Assinatura 

 

SENHOR LICITANTE, 

VISANDO UMA COMUNICAÇÃO FUTURA ENTRE ESTA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E A SUA 

EMPRESA, SOLICITO QUE V. Sª. PREENCHA O RECIBO DO EDITAL E REMETA PARA O EMAIL: 

sandra.rakovicz_amtt@hotmail.com. 

O NÃO PREENCHIMENTO DO RECIBO EXIME A DIVISÃO DE LICITAÇÕES, DE QUALQUER 

COMUNICAÇÃO EVENTUL OCORRIDA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (ESCLARECIMENTOS, 

RETIFICAÇÕES OU ADENDOS). 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020     

Sistema de Registro de Preços                                                

 

A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AMTT, com sede a Rua Doutor Colares, 

esquina Balduíno Taques, 445 – 1º Andar, Centro, Ponta Grossa – PR, por intermédio da Pregoeira 

Sandra Regina Pedrosa Rakovicz, designada através de Decreto Municipal n° 16.716, de 10/12/2019, 

torna público para conhecimento dos interessados que na data e local abaixo indicados fará realizar 

licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL – do TIPO MENOR PREÇO – GLOBAL DO LOTE, 

para formalização de REGISTRO DE PREÇOS, nos moldes da Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto 

Municipal 445/2005, Lei Municipal nº 8.0562005, Decreto Municipal nº 2.155/08,  Lei Municipal 

8393/2005, Lei Municipal de Registro de Preços 9.042, de 08 de agosto de 2007 e Decretos de 

Registro  nº 1991 de 27 de fevereiro de 2008 e suas alterações posteriores, Lei complementar 123/2006, 

Lei Complementar 147/2014 a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações posteriores. 

 

TIPO: PREGÃO PRESENCIAL, do TIPO MENOR PREÇO –  GLOBAL DO LOTE 

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: até 13:00 horas do dia 03/03/2020 

ABERTURA DA SESSÃO:  13:30 horas do dia 03/03/2020 

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 

LOCAL: Rua Balduíno Taques, 445 - 1º Andar, Sala de Licitações da Autarquia Municipal de Transito e 

Transporte.  

PREGOEIRA: Sandra Regina  Pedrosa Rakovicz 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: sandra.rakovicz_amtt@hotmail.com;  

TELEFONE/FAX: (042) 3220-1035 ramal 2035 

Site: Prefeitura de Ponta Grossa: http;//www.pontagrosa.pr.gov.br/licitações – órgão: AMTT 

Site: AMTT: https://amtt.pontagrossa. Pr.gov.br/institucional/transparência/licitacoes 

 

 

1. DO OBJETO:  

1.1. A presente licitação tem como objeto contratação de empresas para confecção de uniformes  

com epi’s para servidores dos Departamentos de Engenharia de Tráfego, Departamento Transporte 

(manutenção e administrativo), Departamento Administrativo e Departamento de Trânsito e Estar da 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, de acordo com as especificações e detalhamentos 

consignados no ANEXO I deste edital. 
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2. DO VALOR : 

2.1. A despesa com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$ 1.704.818,00 (um milhão 

setecentos e quatro    mil oitocentos e dezoito reais)conforme planilha do Anexo I – Termo de Referência. 

 

3. Compõem este Edital os Anexos: 

ANEXO 01 – TERMO DE REFÊRÊNCIA 

ANEXO 02  - PROPOSTA DE PREÇO 

ANEXO 03  – HABILITAÇÃO 

ANEXO 04 - CARTA DE CREDENCIAMENTO 

ANEXO 05 - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO 

ANEXO 06 – DECLARAÇÃO CONJUNTA 

ANEXO 07 - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE ME/EPP DE 

FATURAMENTO 

ANEXO 08 –RELAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO(S)  ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA 

APRESENTADO 

ANEXO 09 –  MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ANEXO 10 – MINUTA DO CONTRATO 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

4.1.  Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da 

contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos. 

4.2. Nos termos da Lei Complementar 147/2014 e Lei Municipal 12222/2015 e suas alterações; 

4.3. Atenderem a todas as exigências contidas neste instrumento convocatório e seus anexos. 

4.4. Não estejam cumprindo a sanção prevista nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei federal nº 

8.666/93 

4.4.1. O proponente deve estar ciente de todos os documentos de habilitação exigidos, bem como ter 

ciência de todas as informações e obrigações decorrentes deste processo licitatório, não podendo 

invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do 

integral cumprimento do contrato. 

 

4.5.  Não poderão participar da presente licitação: 

4.5.1. As empresas que estejam cumprindo a sanção prevista no inciso IV e V do art. 2º da Lei 

Municipal nº 8393/2005 (regulamentada pelo Decreto Municipal nº  1990/2008). 
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4.5.2. As empresas que se encontram em processo de falência, de recuperação judicial, de 

dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, e as que estejam cumprindo suspensão temporária 

de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal, ou tenham, sido 

declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, como também a participação 

de empresas em consórcio. 

4.5.3. Não poderão participar do certame servidor do quadro permanente ativo ou em qualquer 

outra situação. 

 

4.6. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP): 

4.6.1.  As Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP)  e Microempreendedor Individual 

(MEI), que quiserem valer-se da Lei Complementar nº. 123/2006, deverão apresentar junto ao 

credenciamento (fora dos Envelopes nº. 01 e 02): 

 DECLARAÇÃO (assinada pelo representante legal e pelo contador da empresa conforme o 

modelo (Anexo 07), 

 4.6.2. Para as Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) será assegurado, como 

critério de desempate o seguinte: 

a) Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas ME ou EPP 

sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

b) A Microempresa ( ME)  ou  Empresa de Pequeno Porte (EPP) mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 

adjudicado em seu favor o objeto licitado. Esta será convocada para apresentar nova proposta no prazo 

máximo de 5 (cinco) minutos, após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 

c) A não contratação da  Microempresa  (ME)  ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), na forma do 

item anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º 

e 2º do Art. 44 da LC 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

d) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresa (ME) ou  Empresas de 

Pequeno Porte  (EPP), que se encontrem nos intervalos estabelecidos, será realizado sorteio entre elas 

para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

4.6.3.  Se comprovado que a empresa participante realmente for EPP ou ME, e havendo alguma 

restrição quanto à habilitação fiscal, será concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

improrrogáveis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 

vencedor do certame. Tal informação deverá obrigatoriamente constar em Ata. 

4.6.4. A não apresentação da documentação pendente no prazo previsto implicará decadência do direito 

à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Artigo 81 da Lei nº. 8.666/93, sendo facultado à 
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Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do 

contrato, ou revogar a licitação. 

4.6.5.  Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do Artigo 45 da LC 123/2006, o 

objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 

5. DO CREDENCIAMENTO (FORA DOS ENVELOPES 01 E 02): 

5.1. O representante da empresa proponente deverá apresentar-se para o credenciamento junto ao 

Pregoeiro, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento 

licitatório, respondendo por sua representada, devendo, ainda ser único para cada licitante, (ou seja, não 

serão admitidos mais de um credenciado por empresa, nem um único credenciado para mais de uma 

empresa), e deverá estar munido de documento com foto e procuração pública ou particular com 

firma reconhecida. 

5.2. Caso a procuração seja por instrumento particular, deverá ser juntado o Contrato social ou 

documento equivalente que comprove os poderes do outorgante. 

5.3. Se o representante a ser credenciado seja sócio ou participante da empresa é indispensável que 

se comprove, na ocasião, ser detentor de poderes que o habilite a formular lances  e praticar todos os 

demais atos inerentes ao certame, em nome da empresa. 

5.4. Para comprovar a legitimidade da representação deverá apresentar os documentos a seguir, com 

prazo de validade e abrangência de seu objeto. 

 

a) Instrumento de mandato público (procuração pública); 

b) Instrumento de mandato particular (procuração particular), assinada por dirigente, sócio 

ou proprietário da empresa proponente, com firma reconhecida em cartório. 

c) Estatuto ou Contrato Social, ou outro instrumento de registro comercial, com as alterações 

necessárias, devidamente registrado na Junta Comercial, onde estejam expressos os poderes 

para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, tais como: 

d) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

e) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com as alterações, devidamente 

registrado na junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 

f) Quando de sociedades por ações, acompanhar a ata de eleição da diretoria, registrados no 

Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, com as alterações necessárias 

g) Sociedades civis, ato constitutivo devidamente registrado em Cartório de Registro Civil, 

juntamente com documentos relativos a diretoria em exercício; 

Obs: os documentos referentes aos subitens a e b, deverão ser apresentados em original ou 

fotocópia autenticada por cartório competente. 
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5.5. DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO, de que a empresa proponente conhece todos os 

termos da licitação, bem como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto 

da licitação, declarando ainda que preenche todos os requisitos exigidos na habilitação (modelo Anexo 

05). 

5.6. DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO de ME, EPP (assinada pelo representante legal e pelo 

contador da empresa conforme modelo Anexo 07),  

5.7. A participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste 

instrumento convocatório. 

5.8. A compatibilidade entre o  ramo de atividade declarado nos documentos constitutivos 

apresentados, e o  objeto licitado não causará o descredenciamento e sim a inabilitação da empresa 

proponente. 

OBSERVAÇÃO: A documentação acima deverá estar fora dos envelopes 01 e 02. 

 

6. INFORMAÇÕES 

6.1. A ausência do credenciado em qualquer momento da Sessão, importará a imediata exclusão da 

licitante por ele representado, salvo autorização expressa da Pregoeira. 

6.2. A Pregoeira analisará os documentos concernentes ao credenciamento, podendo declarar não 

credenciada para o oferecimento de lances verbais, os licitantes que não apresentarem os documentos 

acima descritos.  

6.3. No horário e local, indicados no preâmbulo, será aberta a Sessão de processamento do Pregão, 

iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.  

6.4. A partir do momento em que a Pregoeira iniciar o ato de credenciamento não será 

permitida a entrada de novos participantes.  

6.5. Estando todas as proponentes credenciadas, dando-se por encerrado o credenciamento, e, por 

decisão da Pregoeira, poderá ser iniciado o ato de abertura dos envelopes contendo as propostas. 

6.6. Para a abertura dos envelopes de Proposta de Preços e os de Habilitação respectivamente, 

recebidos no momento do PROTOCOLO das licitantes, esta será pública, dirigida pela Pregoeira e sua 

equipe de apoio, realizada de acordo com a Lei n° 10.520/2002 e legislações pertinentes, e em 

conformidade com este Edital e seus anexos, no local e horários  já determinados. 
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7. DA APRESENTAÇÃO E ABERTURA DO ENVELOPE DA PROPOSTA DE PREÇOS – 

ENVELOPE 01 

 

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

PREGÃO Nº     /2020    LOTE Nº(S) 

ENVELOPE Nº 01                         PROPOSTA DE PREÇOS 

Data:                                     Horário:      

EMPRESA: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

 

7.1. Os envelopes de Proposta de Preços deverão apresentar o número do LOTE e número deste 

PREGÃO; 

7.2. As quantidades constantes do anexo I, TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO são estimativas, 

não obrigando a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte pela aquisição total; 

7.3. Os valores constantes do anexo I, serão os preços máximos  por produto admitidos nesta 

licitação; 

7.4. Para o valor unitário, deverá corresponder ao preço unitário por item ao qual será acrescido a 

carga tributária incidente e frete, que correrão por conta do licitante; 

7.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada conforme ANEXO 02 em envelope lacrado e 

elaborada em papel timbrado da empresa, impressa, sem emenda ou rasura, principalmente no que 

tange a valores e números suscetíveis de gerar dúvidas quanto a sua autenticidade.  

7.6. Deverá constar preços unitários e total de todos os itens, em algarismo e por extenso (ao menos 

o valor total da proposta), expressos em moeda corrente, com 02 (duas) casas decimais após a vírgula. 

Em caso de discrepância entre o valor grafado por extenso e em algarismo, prevalecerá o valor grafado 

por extenso, para efeito de julgamento das propostas, não caracterizando inabilitação prévia da proposta. 

7.7. Prazo de validade de proposta não inferior a 60 (sessenta dias), contados da data de abertura da 

sessão. 

7.8. Na proposta de preços deverão estar incluídos todos os custos necessários à execução do 

objeto, tais como tributos, encargos trabalhistas, social, securitários e quaisquer outros que porventura 

venham a incidir sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, os quais  serão de 

responsabilidade exclusiva da proponente. 

7.9. Data e assinatura do representante legal da proponente, com identificação de seu nome abaixo 

da assinatura. 

Obs: A interposição de recurso suspende o prazo de validade da proposta até a sua decisão. 
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7.10. A Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte não se responsabilizará por envelopes que não 

sejam entregues à Pregoeira designada, no local,  data e horários definidos neste Edital. 

7.11. Aos licitantes interessados fica resguardado o direito de enviar os envelopes de Credenciamento, 

Proposta Comercial e Documentos de Habilitação via postal, desde que, sejam protocolados na 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, sita à Rua Balduíno Taques, 445, centro Ponta 

Grossa – PR CEP 84010-050, com toda identificação do licitante e dados pertinente ao procedimento 

licitatório em epígrafe e, impreterivelmente, com pelo menos 30 minutos de antecedência ao horário 

previsto para abertura da sessão pública supracitada. 

7.12.  Todo o procedimento de envio e regularidade das informações e conteúdo dos documentos 

referidos no” item 7.11.” corre por conta e risco do licitante 

7.13. Quando a empresa proponente não estiver representada por preposto Credenciado no dia da 

sessão pública deste Pregão, deverá apresentar junto com o envelope da Proposta comercial cópia do 

contrato social e/ou alterações, estatuto, ata ou documento legal assemelhado. 

7.14.  A falta de apresentação do documento requerido no item anterior, por empresa que não seja 

representada no ato do credenciamento, acarretará o não conhecimento da proposta, sendo a mesma 

declarada desclassificada. 

7.15. O representante da empresa não credenciada por algum motivo poderá participar com sua 

proposta, mas perde o direito de participar da disputa de lances. 

7.16. A incompatibilidade do ramo de atividade da empresa com o objeto licitado causará inabilitação 

da empresa, após o termino da disputa. 

7.17. A Pregoeira procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, avaliando 

sua aceitabilidade e conformidade com o Edital e, em seguida, comunicará o resultado da análise das 

propostas. 

7.18. A Pregoeira classificará o autor da proposta de menor preço e aquelas que estiverem com 

valores superiores até 10% (dez por cento) da menor proposta. Não havendo pelo menos 03 (três) 

ofertas nas condições definidas neste item, serão classificados os autores das 03 (três) melhores 

propostas. 

7.19. As Propostas de Preços serão rubricadas, conferidas e analisadas pela Pregoeira, equipe de 

apoio e por todos os representantes presentes, e caso seja necessário, por um representante técnico 

deste órgão. 

7.20. A análise das Propostas de Preços visará a verificação do atendimento das condições 

estabelecidas neste edital, sendo desclassificadas as propostas que: 

 O objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no edital. 

 Apresentarem preço superior ao previsto nesta licitação. 
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7.21. As Propostas de Preços serão julgadas pelo tipo: MENOR PREÇO – GLOBAL DO LOTE. 

7.22. Classificadas as propostas, a Pregoeira convidará individualmente as licitantes classificadas, de 

forma sequencial, a apresentarem lances verbais, distintos e decrescentes inferiores a proposta de 

menor valor. Em caso de empate das propostas iniciais, haverá sorteio. 

7.23. A Pregoeira poderá exigir intervalos mínimos (de tempo, valor e percentual) para a 

emissão de lances verbais. 

7.24. A licitante que não apresentar lance verbal quando convidada pela Pregoeira fica excluída das 

rodadas posteriores de oferta de lance, valendo o último lance registrado, para efeito de classificação de 

sua proposta ao final da etapa competitiva. 

7.25. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente que descumprir 

sua proposta às penalidades constantes do item  deste Edital. 

7.26.  A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 

declinarem da formulação de lances. 

7.27. Sendo aceitável a oferta, a Pregoeira fará a verificação das condições habilitatórias da licitante 

que a tiver formulado, com base na documentação apresentada na própria sessão. 

7.28. Havendo um só licitante, uma única proposta válida ou se nenhum dos licitantes ofertarem 

lances verbais, caberá à Pregoeira, analisando as limitações do mercado e outros aspectos 

pertinentes, decidir entre considerar fracassado o certame e abrir nova licitação, suspender este 

Pregão ou prosseguir com o certame, desde que os preços estejam de conformidade com os 

praticados no mercado. 

 

8. DA ABERTURA E JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE 02: 

8.1.  O envelope de HABILITAÇÃO deverá ser entregue devidamente lacrado, e serão apresentados 

constando em sua face externa o seguinte: 

                         AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

PREGÃO Nº     /2020     

ENVELOPE Nº 02                        HABILITAÇÃO 

Data:                                     Horário:      horas 

EMPRESA: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

 

8.2. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO pertinentes ao ramo do objeto do PREGÃO  a ser incluídos 

no Envelope 02 deverão estar de acordo com o ANEXO 03.  
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9.  DO PROCEDIMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS: 

9.1. O presente certame licitatório destinado ao Registro de Preços, não obriga a Autarquia Municipal de 

Transito e Transporte a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações 

específicas para aquisição de determinados itens, ficando assegurado ao detentor do registro à 

preferência de fornecimento, em igualdade de condições.  

9.2. Ao licitante vencedor, por item, fica assegurada a preferência em igualdade de condições com os 

demais licitantes acorrentes em futuros certames, ou mediante utilização de quaisquer outros meios,  

respeitada a legislação relativa às licitações.  

9.3. A qualquer tempo o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 

daqueles praticados no mercado, cabendo a Divisão de Licitações convocarem os fornecedores.  

9.4. Os departamentos da Autarquia Municipal de Transito e Transporte deverão utilizar-se, 

obrigatoriamente, do presente registro de preços, vedada a aquisição de itens a preços excessivos ou 

manifestamente inexequíveis, em relação à oferta de mercado, do momento. 

 

10. DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS:  

10.1. A vigência da ata de registro de preços proveniente deste Registro de Preços será de 12 (doze) 

meses, contados da data da sua assinatura, com eficácia legal após a publicação da respectiva Ata no 

Diário Oficial do Município, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o 

primeiro e incluir o último. 

10.2. O cancelamento do Registro de Preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas no 

Decreto 1.991/2008 e/ou nas condições abaixo:  

a)  Recusar-se a entregar o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 30 (trinta) dias 

corridos, após o prazo pré-estabelecido neste Edital.  

b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega de qualquer item adjudicado, em 

relação ao  cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao recebimento 

do produto, superior a 50% (cinquenta por cento) do prazo global.  

c) Falir ou dissolver-se. 

d)  Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste certame.  

e)  O fornecedor obriga-se a manter o preço pactuado na Ata de Registro de Preços. Os 

valores registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto na hipótese prevista na alínea “d” do inciso 

II do Art. 65 da Lei 8.666/93, devidamente comprovada, ou quando os preços praticados no 

mercado sofrerem redução, salvo os casos de reajuste previstos neste Edital, conforme Decreto 

Municipal nº 1.991/2008 e na Lei Municipal nº 9.042/2007.  

 



 

Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Divisão de Licitações 

Rua Doutor Colares, esquina com Balduíno Taques, 445  – 1º Andar  –  Centro      

Fone: (42) 3220-1035   ramal 2035  

 

 

   

Protocolo nº 2460158/2019 
 Pregão Presencial SRP 002/2020 - Uniformes 

Sandra Regina Pedrosa Rakovicz 

 

 

11 
 

  

11.  IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 

11.1. Os questionamentos ao Edital do pregão serão recebidos até 02 (dois) dias úteis antes da data 

fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do 

Pregão. 

 

Obs: Durante a Sessão do Pregão não serão aceitos questionamentos ao edital, inclusive em 

relação ao descritivo técnico, tais questionamentos, se porventura existentes deverão ser 

efetuados dentro do prazo estabelecido, conforme descrito no item acima. 

 

11.2. Caberá a Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.  

11.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório será designada nova data para a realização do 

certame. 

11.4. A petição pleiteando a impugnação deverá ser endereçada a Pregoeira, e deverá conter a 

qualificação do impugnante, a matéria  e os fundamentos da impugnação com  a solicitação. 

11.5. A petição apresentada fora do prazo, e/ou sem um dos requisitos acima especificados, não será 

conhecida. 

11.6. A impugnação deverá ser enviada à  Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, A/C da 

Pregoeira indicada para a realização do certame, por qualquer meio hábil. 

10.7. A impugnação deverá estar em papel timbrado com todos os dados da empresa, as razões 

da impugnação e assinatura do representante da empresa, para que possa ser juntada ao 

processo licitatório em questão, bem como a análise e a decisão cabida à esta. 

 

12.  RECURSOS: 

12.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a 

sua intenção, abrindo-se o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de memoriais, ficando as 

demais licitantes desde logo intimadas a apresentarem as contra razões em igual numero de dias, que 

começaram a contar no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

12.2. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte da(s) 

proponente(s), importará na decadência do direito de recurso, competindo à PREGOEIRA adjudicar o(s) 

objeto(s) do certame à(s) proponente(s) vencedora(s). 

12.3. Após encerramento da etapa competitiva, será aberto o Envelope 02 – Habilitação da(s) 

empresa(s) declarada(s) vencedora(s) da(s) Proposta(s) de Preços. 

12.4.    Não será conhecido do recurso, cuja licitante não manifesta  publicamente, em Ata, ao final 

da audiência pública sua intenção de recorrer. 
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12.5.   Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-la 

devidamente informada a autoridade competente. 

12.6.    O recurso contra decisões da Pregoeira não terá efeito suspensivo. 

12.7.   O recurso deverá ser protocolado na Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, A/C da 

Pregoeira indicada para a realização do certame. 

12.8.  O recurso deverá estar em papel timbrado com todos os dados da empresa, as razões do 

recurso e assinatura do representante legal para que possa ser juntada ao processo licitatório em 

questão, bem como a análise e a decisão cabida à este. 

12.9.  Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará a adjudicação para determinar a contratação. 

12.10.   Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento 

12.11. Como condição para sua contratação o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições 

habilitatórias, prestar informações solicitadas pela contratante, dentro dos prazos estipulados, bem como 

não transferir a outrem as obrigações decorrentes desta licitação. 

 

13.    MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

13.1.  A contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste Edital 

ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 2º da Lei 

Municipal 8393/2005 e responsabilidades civil e criminal: 

a) Advertência. 

b)  Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, 

calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida. 

c)  O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias 

corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado. 

d) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor constante homologado, pelo descumprimento de 

qualquer cláusula contratual, exceto prazo de entrega. 

13.2. Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto licitado, incidirá multa de 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da respectiva nota de empenho, por inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras 

sanções cabíveis. 

13.3. A multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança 

administrativa ou judicial. 

13.4. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 

interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 
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13.5. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa física ou jurídica que praticar 

quaisquer atos previstos no Art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02. 

13.6. As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o 

motivo. 

 

14. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

14.1.  As normas disciplinadoras deste Pregão Presencial serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, 

a finalidade e a segurança da contratação. 

14.2. É facultada ao Pregoeiro, ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção 

de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

14.3. A Pregoeira terá autonomia para resolver todos os casos omissos, dirimindo duvidas que 

porventura possam surgir, assim como aceitar ou não qualquer interposição por parte dos participantes. 

14.4. Terá direito a usar da palavra, rubricar os documentos e propostas, interpelar, assinar ata, 

apresentar recursos, somente, os representantes credenciados das empresas proponentes e a equipe de 

apoio. 

14.5. Uma vez iniciada a sessão, pontualmente no horário informado, não serão admitidas quaisquer 

retificações que possam influir no resultado, nem admitidos  participarem os proponentes retardatários. 

14.6. A participação nesta licitação, importa ao proponente irrestrita aceitação das condições 

estabelecidas no Pregão e demais normas da Lei n. 10.520/02 e Decreto Municipal nº 140/03 e 

subsidiariamente a Lei 8.666/93. 

14.7. Após a conclusão da presente licitação e observadas às condições fixadas neste edital, a empresa 

vencedora será notificada para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, comparecer na Autarquia Municipal 

de Trânsito e Transporte, a fim de formalizar o contrato. 

14.8.  Em caso de não atendimento ao disposto no subitem acima, incorrerá a empresa vencedora, a 

critério da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, nas penas da Lei Municipal nº 8393/05, e ser-

lhe-á ainda aplicada multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor máximo global da proposta, 

sem prejuízo das demais cominações legais pertinentes a matéria, inclusive perdas e danos. 

14.9.  Ocorrendo a hipótese prevista no subitem anterior assistirá a Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transporte, o direito de, a seu exclusivo critério, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a adjudicação do objeto em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 

primeiro colocado ou revogar a licitação. 
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14.10.  Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados  aceitar, nas 

mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os eventuais acréscimos ou supressões, em 

conformidade com o Artigo 65, seus parágrafos e incisos da Lei federal  n. 8.666/93 com as alterações 

da Lei 8.883/94. 

14.11.  Os interessados poderão obter quaisquer esclarecimentos que por ventura se façam necessários, 

no prazo máximo de até 01 dia útil antes da abertura do Pregão, na sede da Autarquia Municipal de 

Trânsito e Transporte, sito a Rua Dr. Colares, esquina com Balduino Taques 445 ou pelo telefone: (42) 

3220-1035 ramal 2035, ou ainda pelo e-mail:sandra.rakovicz_amtt@hotmail.com; no horário das 11h00m 

às 17h00m, de segunda a sexta-feira. 

 

15. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO  

15.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores 

e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de 

licitação, de contratação e de execução do objeto 

contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

a)“prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o 

objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; 

b)“prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de 

licitação ou de execução de contrato; 

c)“prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais 

licitantes, com ou sem conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando 

estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos; 

d)“prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua 

propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do 

contrato; 

e)“prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações 

falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente 

a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir 

materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

15.2.  Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,  

mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa 

física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para outorga de 

contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, 

diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou 

obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. 
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15.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a 

contratação, deverá concordar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou 

integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que 

o organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo 

financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do 

contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato. 

 

 

                                                                                                 Ponta Grossa, 06 de fevereiro de 2020                                     

 

 

 

 

 

 

ROBERTO PELLISSARI 

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 
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ANEXO 01   

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002/2020 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO  

1.1. Este edital tem por objeto a aquisição de UNIFORMES  para atender os departamentos da Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transporte.  

 

2. DA JUSTIFICATIVA:  

2.1.  A Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte em atendimento a Lei Municipal nº 9.472, de 07 de 

abril de 2008, estabelece: 

“Art. 11 A Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte fornecerá aos seus empregados, no mínimo, 2 

(dois) uniformes de verão e 01 (um) uniforme de inverno a cada 12 meses, todos de boa qualidade, 

sendo: 

I – uniforme de verão; calça, camisa, boné e meias; 

II – uniforme de inverno: calça diversa da de verão e blusa. 

 

a) Para o Departamento de Trânsito a necessidade de identificar os agentes com fardamento para 

as operações de fiscalização no trânsito e estacionamento regulamentado.  

b) Para os servidores do Departamento de Engenharia de Tráfego, visando a segurança dos 

mesmos, pois suas atribuições  rotineiras são serviços de sinalização viária, tais como manutenção dos 

semáforos, pinturas das vias e outros afins. 

c) Departamento de Transporte - Terminal Rodoviário em seu regimento interno prevê a 

obrigatoriedade do uso de uniforme e identificação de todos os servidores à serviço do departamento. 

d) Departamento Administrativo para identificar os servidores  ao atendimento aos munícipes e  

fornecedores.   

 

3. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE;  

3.1.  A modalidade escolhido é Pregão Presencial global do lote pelo motivo de que alguns lotes 

são necessários serem julgados com mais itens, por ser uniforme, e deve o tecido ter a mesma 

tonalidade. 

3.2. Se julgados item por item, poderá ocorrer de vencedores diferentes, e utilizar tecido de lotes 

diferentes, não tendo a mesma tonalidade para os uniformes. 

3.3  Também não se aplicou nos termos da Lei Complementar 123/2006, em especial 147/2014 e Lei 

Municipal 12.222/2015 e suas alterações, Art. 2º e seus incisos, pelo motivo de padronização dos 

uniformes. 
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DOS LOTES 

 

 LOTE 01 –  BIRIBA (Trânsito/Estar) 

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Biribas confeccionadas em cordura 1000 (nylon) com 

trama sarjado, fundo na cor azul marinho, medindo 

10,5 cm de comprimento x 2,5 cm de largura. 

Apresentar amostra bordada. 

150 25,70 3.855,00 

Valor máximo estimado para o lote 01: R$ 3.855,00 (três mil oitocentos e cinquenta e cinco reais) 

50–TRÂNSITO 

100- ESTAR 

 Biribas confeccionadas em cordura 1000 (nylon) com trama sarjado, 

  fundo na cor azul marinho,  

 medindo 10,5 cm de comprimento x 2,5 cm de largura.  

 Todo o perímetro externo é contornado por uma faixa bordada na cor branca, com 02 (dois) 

mm de largura.  

 As inscrições em letras do tipo ARIAL: 

 na cor branca para a função e nome do Agente de Trânsito e, 

 na cor vermelha para o Tipo Sanguíneo,  

 Dimensões: para a função: 0,55 cm de altura e no máximo, 0,5 cm de largura, conforme a 

configuração própria de cada letra;  

 para o nome do Agente: 0,75 cm de altura e, no máximo 0,7 cm de largura.  

 No verso, aplicação de velcro macho, costurado em toda a extensão da tarja, com largura de 

2,5 cm. 
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LOTE 02: BONÉ AZUL/BRANCO/AZUL MARINHO (estar/transito/det) 

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Boné  cor azul, modelo esporte , confeccionado em 

tecido microtel 100% poliéster,  

Apresentar  amostra  com os bordados. 

 Solicitar  modelo para verificação de cor e modelo. 

300 36,10 10.830,00 

02 Boné na cor branca, confeccionado em  tecido microtel 

– 100% poliéster. 

 Apresentar  amostra com os bordados.  

Solicitar modelo para a devida confecção. 

250 36,10 9.025,00 

03 Boné na cor azul marinho, em tactel,  com regulagem 

de fivela e metal. 

Apresentar amostra com os bordados.  

Solicitar modelo para a devida confecção. 

100 36,10 3.610,00 

Valor máximo estimado para o lote 02: R$ 23.465,00 (vinte e três mil quatrocentos e sessenta e cinco 

reais) 

A empresa vencedora deverá apresentar mostruário de cores, para verificação de tonalidade e qualidade 

de tecido. 

A empresa vencedora deverá apresentar uma amostra de cada cor com seus devidos bordados. 

 

BONÉ ESTAR 

 

 dublado para dar estrutura bem definida, regulador por meio de velcro de 2,5 cm (dois centímetros 

e meio),  

 aba com alma de laminado de PVC anatômico e coberto com o mesmo tecido da peça,  com 05 

(cinco) costuras,  

 debrum para realçar os detalhes,   

 bordado: 
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 parte da frente: a Bandeira do Município de Ponta Grossa nas medidas: 3,5 cm (três 

centímetros e meio) de altura x 6,0 cm (seis centímetros) de comprimento, em alta definição 

 na lateral direita a inscrição “ESTAR” e,  

 lateral esquerda a inscrição “AMTT”, e ambas na cor branca. 

 

BONÉ  TRÂNSITO 

 

 

 modelo esporte, dublado para dar estrutura bem definida,  

 regulador por meio de velcro de 2,5 cm (dois centímetros e meio),  

 aba com alma de laminado de PVC anatômico e coberto com o  mesmo tecido da peça, com 

05 (cinco) costuras, 

  debrum para realçar os detalhes, nas duas laterais da aba do boné, colocar uma faixa de 

03 (três) cm do mesmo tecido em cor preta.  

 Bordado: 

 na frente: a Bandeira do Município de  Ponta Grossa, medindo 3,5 cm de altura x 6,0 cm de 

comprimento em alta definição bordado;   

 na lateral direita a inscrição “TRÂNSITO” e, 

 na lateral esquerda “AMTT”, ambos em cor azul idêntico ao da bandeira. 

 

BONÉ  Dep. Engenharia de Tráfego 
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 Com regulagem de fivela de metal (estilo fivela jacaré); 

Com 03 costuras na vertical sendo: 

 02 costuras inteiras nas laterais até a aba do boné; 

 01 (uma) costura no meio que finaliza na costura horizontal; 

 Com 01 costura na horizontal sendo: Na frente, com aproximadamente 7,0 cm da aba, essa 

costura se encontra com as verticais; 

 Bordado: 

 na parte frontal a “Bandeira do Município de Ponta Grossa” medindo 3,5 cm de altura e 6,0 

cm de comprimento; 

 Lateral esquerdo bordado na cor azul celeste: “AMTT” com medidas de 4,0 cm de largura e 1,2 

cm de comprimento; 

 Lateral direita bordado na cor azul celeste: “DET” com medidas de 4,5cm de largura e 1,2cm de 

comprimento; 

 O produto deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes de costuras; 

 As costuras devem ser planas e não deverão apresentar descontinuidade e/ou desvios externos; 

 O produto não poderá apresentar desfiamento na superfície do tecido nem esgarçamento de 

costuras; 

 As bordas do tecido deverão ser acabadas com bainhas e o acabamento deve ser executado em 

alta qualidade e excelente aspecto visual. As estampas bordadas deverão ser de boa qualidade, 

com nitidez de detalhes, cores consistentes, apresentando resistência a dobraduras e 

amassamentos; 

 Deverá ser confeccionado nos tamanhos P, M  e G; 

 

 

   LOTE 03  –  BLAZER FEMININO (Rodov/transporte) 

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Blazer feminino, em cor preta, padrão alfaiataria, 

confeccionado em poly two way, modelo 

acinturado. 

Apresentar amostra 

100 245,00 24.500,00 

Valor máximo estimado para o lote 3: R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil reais) 

A empresa vencedora deverá apresentar mostruário de cores, para verificação de tonalidade e qualidade 

de tecido. 
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 Para confecção, quando do recebimento da Ordem de serviço, a empresa vencedora deverá 

verificar os manequins dos servidores. 

 

BLAZER FEMININO: 

 Tecido: Poly Two Way, composição: 94% poliéster e 06% elastano; 

 Blazer padrão alfaiataria, modelo acinturado, cor preta; 

 Bordado do lado na cor azul celeste: 

 “AMTT” na horizontal medindo 4,0 cm por 01cm; 

 “ADMINISTRAÇÃO” na horizontal medindo 8,0 cm por 01 cm; 

 Este bordado citado acima considerando entrelinhas, deverá ter no total de medidas 9,0 cm por 

3,5 cm; 

 Com abertura frontal, com 02 botões pretos de 20 mm com 04 furos; 

 As casas dos botões deverão ter tamanhos 25 mm, no sentido horizontal, deve ser feita em 

caseadeira industrial de modo a impedir o desfiamento ou esgarçamento do tecido; 

 Com 02 bolsos frontais, embutidos, na horizontal, medindo 12 cm de largura x 14 cm de 

comprimento; 

 Forro composto de 100 % poliéster; 

 Ombreira de ½ polegadas, de feltro composto de 100 % poliéster; 

 Mangas padrão alfaiataria forradas com tecido 100% poliéster; 

 Deverá ter a frente entretelada; 

 Os punhos, barra e a gola deverão ter reforço de entretela 67% poliéster e 33 % viscose nos dois 

lados do tecido; 

 Todas as costuras deverão ser invisíveis no acabamento de barras e mangas; 

 As costuras devem ser rebatidas e bem acabadas de modo a impedir o desfiamento ou 

esgarçamento do tecido; 

  Com 02(dois) botões sobressalentes, costurados no interior de cada peça do uniforme, 

em local que não prejudique a vestimenta; 

 As peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais com indicação do tecido, marca do 

confeccionista e tamanho do manequim. 
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LOTE 04 – BLAZER (ADM) 

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Blazer Feminino, na cor preta. 

Apresentar amostra. 

80 180,00 14.400,00 

02 Blazer masculino, na cor preta. 

Apresentar amostra 

20 241,00 4.820,00 

Valor máximo estimado para o lote 04: R$ 19.220,00 (dezenove mil duzentos e vinte reais) 

A empresa vencedora deverá apresentar mostruário de cores, para verificação de tonalidade e qualidade 

de tecido. 

 

 Para confecção, quando do recebimento da Ordem de serviço, a empresa vencedora deverá 

verificar os manequins dos servidores. 

 Confeccionado em tecido de neoperene, material 90% poliéster e 10% elastano; 

 Modelo feminino; 

 Cor preta; 

 Gola em “V”; 

 Com 02 (dois) bolsos externos; 

 Abertura frontal com fechamento através de 01 (um) botão na mesma cor do tecido; 

 Manga longa; 

 Nas costas sem abertura; 

 Com dois recortes frontal e dois recortes costal; 

 Bordado: 

 Lado esquerdo do peito na cor azul claro o logo da AMTT, conforme modelo abaixo. 
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 Com 01(um) botão sobressalente, costurados no interior de cada peça do uniforme, em 

local que não prejudique a vestimenta; 

 As peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais com indicação do tecido, marca do 

confeccionista e tamanho do manequim. 

 

 

            

 

BLAZER MASCULINO 

 

 Padrão alfaiataria; 

 Modelo com 02 (dois) botões; 

 Gola esporte: 

 Borda frontal levemente arredondada: 

 Dois bolsos inferiores retos: 

 01 (um) bolso superior embutido lado esquerdo; 

 01 (um) bolso interno lado esquerdo; 

 Tecido composto de 94% poliéster e 6% elastano, gramatura 233 g/m²; 

 Armação do tecido em Sarja 2/1 d, cor azul noite; 

 Forro 100% poliéster; 

 Botão 100% resina de poliéster na cor preta, tingidos a massa; 

 As costuras deverão ser bem acabadas para que o tecido não desfie; 

 

 As casa dos botões deverão ser em máquina caseadeira industrial; 

 A frente inteira deverá ser entretelada; 

 Deverá ser forrado; 

 Peitoral de feltro com entretela dura. 

 Bordado: 
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 Lado esquerdo do peito na cor azul claro o logo da AMTT, conforme modelo abaixo. 

 Com 01(um) botão sobressalente, costurados no interior de cada peça do uniforme, em 

local que não prejudique a vestimenta; 

 As peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais com indicação do tecido, marca do 

confeccionista e tamanho do manequim. 

                                                          

- MODELO LOGO AMTT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTE 05 – BLUSA DE LÂ  (todos) 

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Blusa de lã, 100% acrílico, fio duplo, nas cores: 

preta, cinza e azul marinho, decote “V”. 

Apresentar amostra (uma de cada cor e 

bordado.)  

A amostra em cor preta deverá ser com 

bordado do trânsito, rodoviária e 

administrativo. Perfazendo o total de 05 (cinco) 

blusas para amostra. 

937 140,00 131.180,00 

Valor máximo estimado para o lote 05: R$ 131.180,00 (cento e trinta e um mil cento e oitenta reais) 
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Antes de confeccionar as amostras a empresa vencedora deverá apresentar mostruário de 

tonalidades das lãs e qualidade da lã e tecelagem. 

 

Para confecção, quando do recebimento da Ordem de serviço, obrigatoriamente a empresa 

vencedora deverá verificar os manequins dos servidores, para adequar quanto ao comprimento 

da manga, corpo, punho  e largura do busto e o que  for necessário a cada servidor. 

  

Cinza – 12 

Azul Marinho – 100 

Preta – 825 

 

 DESCRITIVO BLUSA DE LÃ:  

 100% acrílica, fio duplo, nas cores preta, cinza e azul marinho; 

 Ser tecido em fio de inverno NM 2/28; 

 Ponto meia malha; 

 Malha sanfonada dois por um,  

 Colocação da gola na peça será remalhada, 

 Sanfonas dois por um nas barras e mangas, com dimensão de 7 cm (sete centímetros); 

 Sanfona do decote com 3 cm (três centímetros); 

 Gramatura da malha deverá estar em 0.0205 à 0.022 g/cm²; 

 Decote “V”; 

 Manga longa; 

 Punhos duplos, cintura e gola sobre o “V” deverão ser caneladas; 

 Tecelagem firme; 

 As costuras e arremates devem ser bem  acabadas de modo a impedir desfiamento ou 

esgarçamento do tecido e bem reforçadas de modo a impedir a abertura das mesmas. 

 As bordas dos tecidos deverão ser overlocadas, com acabamento de alta qualidade e excelente 

aspecto visual. 

 As linhas para os tecidos devem ser poliéster/algodão ou puro Poliester, nº 80. 

 Para overlock deverão ser utilizadas linhas de poliester filamento continuo ou similar. 

 A tolerância será de 0,4 cm para as sanfonas e 0,1 cm para as outras dimensões. 

 As peças deverão ser embaladas individualmente com o nome de cada servidor; 

 As peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais com indicação do tecido, marca do 

confeccionista (razão social e CNPJ), e tamanho do manequim, composição do tecido, 
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orientações sobre lavagem, secagem, passamento da peça, e outras informações relevantes que 

se fizerem necessárias; 

                                                                                                                 

ESPECIFICAÇÃO DO BORDADO 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO – COR PRETA 

 “AMTT” – bordado do lado esquerdo, em cor branca, na horizontal, medindo 4,0 cm de 

comprimento x 1,2 cm de largura; 

 “DEPTRAN” -  bordado do lado esquerdo, em cor branca, na horizontal, medindo 4,0 cm 

de comprimento x 1,2 cm de largura,  

 Este bordado citado acima considerando entrelinhas, deverá ter no total de medidas 8,0 cm por 

3,0 cm; 

 NOME DO AGENTE DE TRÂNSITO -  lado direito nas mesmas medidas deverá ser 

bordado o nome do Agente de Trânsito.  

A lista dos nomes dos agentes será fornecida pelo fiscal de contrato no ato da Ordem de 

Fornecimento. 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – COR AZUL MARINHO 

 “ENGENHARIA DE TRÁFEGO” - bordado do lado esquerdo em letras maiúscula fonte 

arial, na cor azul celeste, medindo 8,0 cm de comprimento x 1,0 cm de largura 

;ADMINISTRAÇÃO DA RODOVIÁRIA – COR PRETA 

 “AMTT” – do lado esquerdo, na cor azul celeste na horizontal medindo 4,0 cm de 

comprimentox 1,0 cm de largura; 

  “ADMINISTRAÇÃO” - bordado do lado esquerdo,  cor azul celeste, na horizontal, 

medindo 8,0 cm de comprimento x 1,0 cm de largura. 

Este bordado citado acima considerando entrelinhas, deverá ter no total de medidas 9,0 cm por 3,5 cm. 

MANUTENÇÃO – COR CINZA 

 “MANUTENÇÃO” – bordado do lado esquerdo, na cor preta, em semicírculo medindo 09 cm de 

comprimento x 01 cm de largura, em letra arial. 

 “AMTT” - bordado do lado esquerdo, na cor preta, na horizontal, medindo 04 cm de 

comprimento x 01 cm de largura, 

Este bordado citado acima considerando entrelinhas, deverá ter no total de medidas 9,0 cm por 4,0 cm. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

Logo da AMTT  – bordado do lado esquerdo, na cor azul celeste na horizontal medindo 5,0 cm de 

comprimento x 5,0 cm de largura; 
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- MODELO LOGO AMTT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTE 06 – CALÇA CARGO (TRÂNSITO) 

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Calça modelo cargo, unissex(masculino/feminino), 

tecido Rip Stop, na cor azul marinho. 

Apresentar amostra 

1400 145,00 203.000,00 

Valor máximo estimado para o lote 06: R$ 203.000,00 (duzentos e três mil reais) 

A empresa vencedora devera apresentar mostruário de cores para verificação da tonalidade e 

qualidade do tecido e deveram ser confeccionadas sob medida personalizada. 

Para confecção, quando do recebimento da Ordem de serviço, obrigatoriamente a empresa 

vencedora deverá verificar os manequins dos servidores. 
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DESCRIÇÃO: 

 Aspectos gerais: 

 Acabamento e constituição hidrorrepelente, apresentando qualidade específica de não 

amarrotamento, estabilidade e resistência; 

 Dimensões internas aproximadas do efeito quadriculado – trama 5 ou 6mm; 

 Densidade urdume de 40 fios por cm e trama de 21 fios por cm, com ligamento em Tela (Rip 

Stop);  

 Estrutura do tecido com armação em tela, com efeito tipo Rip Stop;  

 Resistência mínima a tração trama de 40,00 kgf e a tração mínima do urdume de 70,00 Kgf;  

 Resistência mínima ao rasgo (trama e urdume) de 3,00 kgf;  

 Repelência à água de no mínimo 70%;  

Acabamento: 

 Cós: Tecido duplo, com o mesmo tecido da calça, medindo 4,5 cm(quatro centimetros e meio)  

de largura, pesponto simples em todo o contorno, em duas partes, tendo na união do traseiro, 

internamente, uma sobra de aproximadamente 4 cm (quatro centímetros) em ambos os lados, 

para eventuais ajustes da cintura;  

 Acabamento das pontas com travetes e fechamento com botão;  

 Com 06 (seis) passadores externos para cinta, do mesmo tecido da calça, com 6 cm (seis 

centímetros)  de largura e 5 cm (cinco centímetros) de altura, embutidos na parte inferior do cós 

e com 03 (três) travetes na parte superior;  

 Os passadores serão distribuídos da seguinte forma: na parte frontal iniciando junto à lateral do 

bolso, nas laterais centralizados pela costura lateral e os traseiros divididos em espaços iguais.  

Bolso frontal: 02 (dois) bolsos, um de cada lado, chapados, com cantos quadrados;  Abertura 

arredondada, arrematada em overlock e dobra formando bainha de aproximadamente 0,8 cm 

(zero virgula oito centímetros) com pesponto duplo;  

 A parte interna do bolso  devera é do próprio tecido da calça; 

 Bolso fixado com pesponto duplo em todo contorno, sendo a parte superior embutida no cós e 

lateral embutido junto à costura de união lateral da perna;  

 Travetes nas extremidades da abertura;  

Bolso lateral da perna: 2 (dois) bolsos, um de cada lado, com prega fêmea vertical de 4 cm 

(quatro centímetros) de largura (aberta - para permitir a expansão do bolso); Tamanho de 16 cm  

(dezesseis centímetros) de abertura e 20 cm (vinte centímetros) de altura;  

 Abertura com limpeza em overlock e bainha simples de 2 cm (dois centímetros); Fixados com 

pesponto duplo em todo contorno, sobre a costura lateral e posicionados abaixo do bolso frontal 
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de tal forma que, após a colocação da lapela fique um espaço de 3 cm (três bcentímetros) entre 

o bolso frontal e a lapela;  

 Fechados por zíper; Lapela superior com pesponto duplo em todo o contorno da largura do 

bolso, com 4 cm (quatro centímetros) de altura, forrada internamente com entretela;  

Bolso traseiro: 2 (dois) bolsos FALSOS,  um de cada lado; 

Braguilha: Fechada por zíper de metal;  

 Pesponto duplo a 4 cm (quatro centímetros) da borda;  

 Travetes na parte inferior para não haver rupturas; forrada no mesmo tecido, com pesponto de 

35 mm    (trinta e cinco milímetros) de largura; 

Gancho dianteiro: Com limpeza em overlock, junção até a braguilha em máquina reta e com 

pesponto duplo;  

 Travete na parte interna junto à costura de união dos ganchos;  

 Sobra interna de tecido, de forma proporcional a sobra do cós, para eventuais ajustes;  

 Extremidades da sobra com limpeza em máquina overlock;  

 Fechamento do gancho em máquina reta com duas costuras (uma sobreposta a outra);  

Pernas: Ligeiramente cônicas com acabamento em overlock;  

 Costuras laterais e entrepernas em interlok bitola larga de 10 mm (dez milímetros);  

 Pesponto duplo sobre a costura de junção lateral das pernas;  

 Reforços do mesmo tecido da calça, retangulares, medindo 20 cm (vinte centímetros) de 

altura, com costuras cruzadas (5,5 cm de largura x 6 cm de altura), fixados com pesponto 

duplos, na altura dos joelhos, embutidos nas costuras de junção interna e lateral das pernas; 

Pense traseira: Uma em cada lado, para ajuste da cintura, costurada com máquina reta, terminando 

abaixo da lapela, centralizada pelo bolso traseiro;  

Identificação nas peças 

As peças deverão trazer, internamente, etiqueta (s) com as seguintes informações: 

 Nome do fabricante (razão social); 

 No verso da etiqueta constar CNPJ e origem da Indústria; 

 Número (tamanho do manequim); 

 Composição do tecido; 

 Orientações sobre lavagem, secagem, passamento da peça; 

 A costura deverá ser executada dentro dos padrões de alta qualidade.  

 O travete deve ser colocado por sobre a costura de segurança do interlock.  

 O aspecto visual das costuras deve ser de alta qualidade e excelente acabamento. O produto não 

poderá apresentar desfiamento e sobreposição de costuras.  

 Todas as costuras deverão ser soldadas. 
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  Linha 100% poliéster nº 80, na cor do tecido; 

 Entretela tecida, termo colante, com 67% poliéster e 33% algodão, peso 125g/m2, acabamento 

firme;  

 Pespontos 3,5 a 4 pontos por centímetro;  

 As peças deverão conter 02 (dois) botões sobressalentes, costurados no interior de cada 

peça do uniforme, em local que não prejudique a vestimenta; 

 

                                                  

 

 

 

LOTE 07 – CALÇA/CAMISA POLIBRIM - DET 

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Calça, em tecido polibrim,  na cor azul marinho, 

modelo masculino. 

Apresentar amostra 

300 111,00 33.300,00 

02 Camisa manga longa, em tecido polibrim,  na cor 

azul marinho, modelo masculino, com faixas 

refletivas. 

Apresentar amostra 

50 117,00 5.850,00 

Valor máximo estimado para o lote 07: R$ 39.150,00 (trinta e nove mil cento e cinquenta reais)  

 

A empresa vencedora devera apresentar mostruário de cores para verificação da tonalidade e 

qualidade do tecido e deveram ser confeccionadas sob medida personalizada.. 
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 Para confecção, quando do recebimento da Ordem de serviço, obrigatoriamente a empresa 

vencedora deverá verificar os manequins dos servidores, quanto ao comprimento da 

manga, corpo e largura do busto. 

 

CAMISA MANGA LONGA: 

 Confeccionada em polibrim, na cor azul marinho. 

 Mangas compridas, tombadas e rebatidas com pespontos, com carcela dupla com um botão de 

massa na mesma tonalidade do tecido, em cada manga; com punhos simples, altura de 6,0 cm, 

pespontados e abotoáveis com dois botões de massa na mesma tonalidade do tecido, em cada 

punho. 

 Gola modelo esporte, com entretela 100% algodão, pespontados, com botão embutido debaixo 

da gola e fechado com um botão em casa horizontal; 

 Abotoamento entretelado apenas de um lado; 

 Botões de massa 04 furos, de 1,2 cm; os botões devem ser todos na mesma tonalidade do 

tecido; 

 As casas dos botões deverão ser feita em caseadeira industrial de modo a impedir o desfiamento 

ou esgarçamento do tecido. 

 Com 01 bolso do lado esquerdo na altura do peito, modelo de bico, bainha simples com reforços 

mosqueados nos cantos, medindo 12 cm largura por 13,5 cm altura; 

 Bordado acima do bolso, na cor branca, na horizontal medindo 10 cm por 1,0 cm, nome do 

servidor. 

 Nas costas; 

 “AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE” e, 

 Abaixo: 

 “SINALIZAÇÃO” em meia lua a 180°, na cor branca. 

  FAIXA REFLETIVA: deve atender a norma ABNT NBR 15292:2005. Película refletiva 

composição:  Scotchlitev 8910 tecido prata (no corpo da peça, conforme descritivo. Algodão 

poliéster brilho típico de 500cd/1x/m2,  alta visibilidade EM 471 classe 2 e ANSI/ISEA 107-1999 

nível scotchlite High Gloss 6160 (filme cristal). Na barra da peça brilho típico de 700cd/1x/m2. 

 Faixas refletivas com largura de 5,0 cm, sendo uma faixa logo abaixo da identificação nas costas 

e outra 20 cm abaixo, 

 Todas as bordas internas deverão ser overlocadas. 

 As costuras devem ser bem acabadas de modo a impedir desfiamento ou esgarçamento do 

tecido e bem reforçadas de modo a impedir a abertura das mesmas. 
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 Com 02(dois) botões sobressalentes, costurados no interior de cada peça do uniforme, em 

local que não prejudique a vestimenta e etiqueta com todas as informações exigidas. 

 As peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais com indicação do tecido, marca do 

confeccionista e tamanho do manequim. 

 

 

 

                             

 

 

 

DESCRIÇÃO CALÇA MASCULINA: 

 Calça em polibrim, na cor azul marinho, com costuras duplas. 

 Cós traseiro com elástico, 

 Com zíper de 18 cm na cor azul marinho; 

 Com 01 botão de massa azul marinho, de 1,5 cm com 04 furos; 

 A casa do botão deverá ter tamanhos 1,9 cm, no sentido horizontal, deve ser feita em caseadeira 

industrial de modo a impedir o desfiamento ou esgarçamento do tecido; 

 Com 07 passadores para cinto, com travetes. 

 Com dois bolsos modelo faca na frente, nas laterais, forrados com tecido 100% poliéster, medindo 

16 cm de comprimento por 15 cm de profundidade; 

  Um bolso sanfonado na perna direita, medindo 15 cm de largura x 15,5 cm de comprimento e 0,5 

cm na parte inferior, com lapela medindo 15 cm de largura x 7,0 cm de comprimento, com 

pespontos duplos; 

 Um bolso traseiro com pespontos, medindo 16,5 cm de largura x 17 cm de comprimento com 

lapela medindo 16,5 cm de largura x 6 cm de comprimento; 
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 Todas as bordas internas deverão ser overlocadas; As costuras devem ser bem acabadas de 

modo a impedir desfiamento ou esgarçamento do tecido e bem reforçadas de modo a impedir a 

abertura das mesmas; 

 O travete deve ser colocado, nos cantos dos bolsos, nos passadores, na junção e entre pernas 

para segurança do interlock,  

 PELÍCULA  REFLETIVA: Composição: 

  Scotchlitev 8910 tecido prata (no corpo da peça, conforme descritivo). 

 Algodão poliéster brilho típico de 500cd/1x/m2. 

 Alta visibilidade EM 471 classe 2 e ANSI/SEA 107-1999nível Scotchlite High Gloss 6160 

(Filme cristal). Q barra da peça brilho típico de 700cd/lx/m2.. 

 Faixas refletivas com largura de 5 cm, sendo uma faixa que fique no meio da coxa e outra 

próxima a panturilha. 

 Com 02(dois) botões sobressalentes, costurados no interior de cada peça do uniforme, em 

local que não prejudique a vestimenta. 

 As peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais com indicação do tecido, marca do 

confeccionista e tamanho do manequim. 

TAMANHOS: P, M, G, GG e EG. 
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LOTE 08 – CALÇA FEMININA/MASCULINA PRETA (Rod/Detra) 

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Calça feminina cor preta, em tecido poli two way, 

modelo social. 

Apresentar amostra 

200 127,00 25.400,00 

02 

 

Calça masculina, tecido poly two way, cor preta, 

padrão alfaiataria. 

Apresentar amostra 

100 125,00 12.500,00 

Valor máximo estimado para o lote 08: R$37.900,00 (trinta e sete mil e novecentos reais) 

 

A empresa vencedora devera apresentar mostruário de cores para verificação da tonalidade e 

qualidade do tecido. 

Para confecção, quando do recebimento da Ordem de serviço, obrigatoriamente a empresa 

vencedora deverá verificar os manequins dos servidores, quanto ao manequim de cada 

servidor. 

 

DESCRIÇÃO CALÇA FEMININA 

 Tecido: Poly Two Way, composição: 94% poliéster e 06% elastano; 

 Social, com bolsinho interno, pequeno, no cós, 

  tecido em cor preta; 

 Cós alto 6,0 (seis) cm, transpassado, duplo, com costuras em todas as bordas, com entretela de 

tecido 67% poliéster e 33 % viscose em toda sua extensão fixas nas costuras, indeformável; 

 Com 02 (dois) botões de massa, na cor preta de 1,5 cm com 04 furos; 

  As casas dos botões deverão ter tamanhos 1,9 cm, no sentido horizontal, devem ser feitas em 

caseadeira industrial de modo a impedir o desfiamento ou esgarçamento do tecido. 

 Zíper poliéster 4.5 médio fino com cursor automático preto; 

 Deverá ter duas pregas na vertical, na parte traseira, viradas para dentro, uma do lado direito e 

outra do lado esquerdo, abaixo do cós medindo 6 cm; 

 Todas as bordas internas deverão ser overlocadas; 

 As costuras devem ser bem acabadas de modo a impedir desfiamento ou esgarçamento do 

tecido e bem reforçadas de modo a impedir a abertura das mesmas. 
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DESCRIÇÃO CALÇA MASCULINA 

 Tecido: Poly Two Way, composição: 94% poliéster e 06% elastano; 

 Social, padrão alfaiataria, cor: preta; 

 Cós com costuras em todas as bordas, com entretela em toda sua extensão, fixas nas costuras, 

indeformável;  

 Com 07 passadores; com 01 gancho preto de latão 1,1 cm; 

 Zíper poliéster 4.5 médio fino com cursor automático preto; 

  Deverá ter duas pregas na vertical, na parte traseira, viradas para dentro, uma do lado direito e 

uma do lado esquerdo, abaixo do cós até o bolso; 

 Com dois bolsos modelo faca nas laterais forrados com tecido 100 % poliéster; 

 Com dois bolsos traseiro embutidos, forrados com tecido 100 % poliéster, presos por um botão 

de 1,5 cm com 04 furos; 

 As casas dos botões deverão ter tamanhos 1,9 cm, no sentido vertical, deve ser feita em 

caseadeira industrial de modo a impedir o desfiamento ou esgarçamento do tecido. 

 Todas as bordas internas deverão ser overlocadas; 

 As costuras devem ser bem acabadas de modo a impedir desfiamento ou esgarçamento do 

tecido e bem reforçadas de modo a impedir a abertura das mesmas. 

 O travete deve ser colocado, nos cantos dos bolsos, na junção e entre pernas para segurança do 

interlock. 

 Todas as peças devem  ser entregues passadas com frisos;  

 Deverá ter em todas as peças 02(dois) botões sobressalentes, costurados no 

interior de cada peça do uniforme, em local que não prejudique a vestimenta. 

 As etiquetas devem conter todas as informações exigidas. 
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LOTE 09 – CALÇA FEMININA/MASCULINA CINZA CHUMBO (Rod/detra) 

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Calça feminina cor cinza chumbo, em tecido 

polycotton,  

Apresentar amostra 

24 137,00 3.288,00 

02 Calça masculina cor cinza chumbo, em tecido 

polycotton. 

Apresentar amostra 

18 147,00 2.646,00 

Valor máximo estimado para o lote 09: R$ 5.934,00 (cinco mil novecentos e trinta e quatro reais) 

A empresa vencedora devera apresentar mostruário de cores para verificação da tonalidade e 

qualidade do tecido. 

 

 Para confecção, quando do recebimento da Ordem de serviço, obrigatoriamente a empresa 

vencedora deverá verificar os manequins dos servidores, quanto ao comprimento da 

calça, quadriol e cintura. 

 

 DESCRIÇÃO CALÇA  

 Tecido: Poly Cotton, composição: 33% algodão e 67% poliéster; 

 Cor: cinza chumbo; 

 Meio cós / meio elástico; 

 No meio cós deverá ter costuras em todas as bordas e no meio elástico com 03 (três) costuras 

horizontais, sendo uma em cima, uma no meio e outra embaixo; 

 Com zíper cinza, poliéster, 4.5 médio fino com cursor automático; 

 Com 01 botão de massa na cor cinza 1, 5 cm com 04 furos; 
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  A casa do botão deverá ter tamanhos 1,9 cm, no sentido horizontal, deve ser feita em 

caseadeira industrial de modo a impedir o desfiamento ou esgarçamento do tecido; 

 Com 07 passadores para cinto;  

 Com dois bolsos modelo faca na frente, nas laterais, forrados com tecido 100% poliéster, 

medindo 16 cm de comprimento por 15 cm de profundidade; 

  Um bolso sanfonado na perna direita, medindo 15 cm de largura x 15,5 cm de comprimento e 

0,5 cm na parte inferior, com lapela medindo 15 cm de largura x 7cm de comprimento, com 

pespontos duplos; 

 Todas as bordas internas deverão ser overlocadas; 

 As costuras devem ser bem acabadas de modo a impedir desfiamento ou esgarçamento do 

tecido e bem reforçadas de modo a impedir a abertura das mesmas; 

 O travete deve ser colocado, nos cantos dos bolsos, nos passadores, na junção e entre pernas 

para segurança do interlock,  

 Todas as peças com 02(dois) botões sobressalentes, costurados no interior de cada peça 

do uniforme, em local que não prejudique a vestimenta. 

 As peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais com indicação do tecido, marca do 

confeccionista e tamanho do manequim. 

 

 OBSERVAÇÃO: CALÇA FEMININA SEM BOLSO TRASEIRO E CALÇA MASCULINA COM 

BOLSO TRASEIRO 
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LOTE 010 - CALÇA FEMININA/MASCULINA DE SARJA - ADMINISTRATIVO 

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Calça feminina, na cor preta , confeccionada em 

sarja com algodão e elastano, composição 97% 

algodão e 3% elastano. 

Apresentar amostra 

160 123,00 19.680,00 

02 Calça masculina, na cor preta, confeccionada em 

sarja com algodão e elastano, composição 97% 

algodão e 3% elastano. 

Apresentar amostra 

80 120,00 9.600,00 

Valor máximo estimado para o lote 010:R$ 29.280,00 (vinte e nove mil duzentos e oitenta reais) 

A empresa vencedora devera apresentar mostruário de cores para verificação da tonalidade e 

qualidade do tecido. 

Para confecção, quando do recebimento da Ordem de serviço, obrigatoriamente a empresa 

vencedora deverá verificar os manequins dos servidores, quanto ao manequim de cada 

servidor. 

 

CALÇA FEMININA: 

 Calça modelo skinny FEMININO 

 Cor preta 

 Confeccionada em sarja com 97% algodão e 3% elastano,  

 Modelagem slim com pernas e barra levemente  ajustadas; 

 Bolsos frontais tipo faca; 

 Na parte de trás bolsos com botões de massa; 

 Fechamento frontal com zíper e dois botões na cor do tecido 

 Cós com passantes 

 Todas as peças com 02(dois) botões sobressalentes, costurados no interior de 

cada peça do uniforme, em local que não prejudique a vestimenta. 

 As peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais com indicação do tecido, 

marca do confeccionista e tamanho do manequim. 
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CALÇA MASCULINA: 

 Calça modelo skinny MASCULINO 

 Cor preta 

 Confeccionada em sarja com 97% algodão e 3% elastano,  

 Modelagem slim com pernas e barra levemente  ajustadas; 

 Bolsos frontais tipo faca; 

 Na parte de trás bolsos com botões de massa; 

 Fechamento frontal com zíper e dois botões na cor do tecido 

 Cós com passantes 

 Todas as peças com 02(dois) botões sobressalentes, costurados no interior de 

cada peça do uniforme, em local que não prejudique a vestimenta. 

 As peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais com indicação do tecido, 

marca do confeccionista e tamanho do manequim. 
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LOTE 011 – CALÇADO (BORZEGUIM) 

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Calçado cano curto, na cor preta, borzeguim, de 

proteção para uso profissional, tipo botina com 

cadarço. Indicado para campos de uso C0 (sem 

biqueira de aço) e C3 (ambientes úmidos). 

Apresentar amostra ( um par) 

836 184,00 153.824,00 

Valor máximo estimado para o lote 011: R$ 153.824,00  (cento e cinquenta e três mil oitocentos e 

vinte e quatro  reais) 

 

 Calçado de proteção de uso profissional, tipo botina com cadarço,  

 Com borda acolchoada com três gomos,  

 Sem bico de aço, 

 Com forração interna em couro. 

 Confeccionada em Vaqueta box (alto rilho) de flor integral hidrofugada, de espessura 1,8/2,0 mm 

 Acabamento na cor preta curtida ao cromo, com acabamento a base de água em poliuretano 

com alto brilho, estampa lisa espessura 2,0mm; 

 GASPEA: sem defeito natural do couro, isenta de cortes, cicatrizes, calosidades, picadas e 

manhas; 

 Forrada em tecido não tecido de fibra curta, absorvente composto de poliéster. 

 TALONEIRA: reforço traseiro, couro vacum, flor integral hidrofugada, 

 Acabamento com estampa pólvora lisa; 

 Cor preta; 

 Espessura 1,8/2,0 mm, classificação de 1ª qualidade. 

 LINGUETA: sistema solidária (língua-fole), costurada na face interna do cabedal e gáspea; 

 Em couro macio e acolchoada, forrada com couro vaqueta, fibra poliamida dublado; 

 Com espuma de PU interna; 

 Externamente as partes das peças que ficam sobpostas, deverão  ter bordas chanfradas com 

rebaixo “à zero! E, as que sobrepõem com chanfro esquinado preservando parte do “carnal” e a 

resistência do material; 

 ILHOSES: formato arredondado, em ferro oxidado 110/60, com dez furos por pé, sendo cinco de 

cada lado; 
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 BIQUEIRA: Termoplástica, resinada, com base forrada em couro semiacabado, com 1,20 mm a 

1,35 mm de espessura, em formato anatômico, conformado termicamente. 

 PALMILHA DE MONTAGEM: em couro vacum curtido ao tanino, com 2,5 mm de espessura, 

macia, flexível e resistente à quebra e ruptura pela flexão, devendo ser costurada ao cabedal 

através do sistema “strobel”, 

NOTA:  Sistema Strobel, o calçado não tem acréscimo de material no cabedal na região 

da montagem, ou seja, o cabedal do calçado fica exatamente na quina da forma, sendo o 

mesmo costurado na palmilha de montagem. 

 PALMILHAS DE MONTAGEM: anatômicas, antibactericida, antifungo, conformável em EVA com 

micro furos que proporcionam melhor eliminação do suor (micro perfurada) 

 

 NOTA:  DEVERÁ FORNECER  EXTRA -  01 (UM) PAR DE PALMILHA CONFORMADA 

EM EVA, A CADA PAR DE CALÇADO 

  FORRO  FRONTAL: couro semiacabado, reveste internamente a gáspea, proporcionando maior 

conforto e absorve naturalmente o suor dos pés. 

 FORRO LATERAL: couro semiacabado, reveste internamente a região traseira, proporcionando 

maior conforto e absorver naturalmente o suor dos pés. 

 

 CONTRAFORTE:  termoplástico, em formato anatômico e conformado termicamente, devendo 

ter aproximadamente 1,5 mm a 2,0 mm de espessura, para proporcionar maior proteção do 

calcanhar. 

 Alma de plástico em polipropileno, medindo aproximadamente 110 mm de comprimento, 20 mm 

de largura e 0,8 mm de espessura; 

 CORDÃO: (atacador) em algodão, em cor preta encerado, com 8mm de largura e 105 cm de 

comprimento, com ponteiras resinadas e comprimidas; 

 CANO ALMOFADADO: em couro com espessura entre 1,0 mm a 1,2 mm, costurado em três 

gomos com linha de poliéster, com enchimento em espuma de poliuretano 15 mm e densidade 

aproximada 45/kg/m³; 

 O cano deve ter internamente forro em tecido não tecido de fibra curta, absorvente, 

composto de poliéster; 

 Altura do cano deverá ser correspondente ao tamanho da bota Solado constituído de duas 

camadas de poliuretano (PU), expandido em bi densidade, injetado diretamente no cabedal, sendo:  

i. a primeira camada (entressola) macia e leve, deverá ter aproximadamente 0,4 g/cm³ de 

densidade, 8 mm de espessura de massa; 
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ii. a segunda (solado), mais compacta, deverá ser resistente à abrasão, objetos cortantes e 

perfurantes, e ter aproximadamente 1,0 g/cm³ de densidade e 3 mm de espessura de 

massa, com antiderrapantes de aproximadamente 3 mm de altura por 5 mm de largura; 

 o salto deve medir aproximadamente 24 mm de altura (excluído o antiderrapante), e 

deverá ter um dispositivo de absorção de impacto na região do calcanhar; 

 resistência a tração alongamento de no mínimo 5,0 Mpa – 400%; 

 flexões contínuas; 

 os corpos-de-prova sem corte inicial devem apresentar-se sem dano algum após 30.000 

ciclos de flexões e os corpos-de-prova com corte inicial de 2mm podem sofrer um 

acréscimo de 4 mm após igual quantidade de ciclos. 

 LINHAS:  de nylon na cor preta, superior nº 40 e inferior nº 60; 

 Agulha utilizada no pesponto, será a de nº 100 –ponta de lança com corte direito ou 

esquerdo; 

 Pontos aproximadamente 4 pontos por cm 

 Embalagem acondicionada o par individualmente em caixa de papelão com identificação 

de modelo, tamanho e data de fabricação. 

 

                                            

 

 

 

LOTE 012 – CALÇADO CANO LONGO 

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Calçado cano longo de couro vaqueta, na cor 

preta, estampa pólvora, hidrofugada. 

Apresentar amostra(um par) 

800 233,45 186.760,00 

Valor máximo estimado para o lote 012: R$186.760,00 (cento e oitenta e seis mil setecentos 

sessenta reais) 
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 Bota de couro vaqueta na cor preta; 

 Estampa pólvora, hidrofugada, com espessura entre 1,8 mm e 2,0 mm, com penetração de água 

não superior a 10% em duas horas, sem marcas de pestes, isentas de cortes, furos, cicatrizes, 

calosidades, picadas, manchas, bem como sinais de parasitas, ou seja, carrapato, berne e outros 

defeitos provocados por riscos de cerca, chifrada, marca de fogo e outros; 

 FORRO:  a bota deverá ser toda forrada em couro vestuário tipo pelica, curtida ao cromo bem 

macia, cor preta, espessura 8/10 linhas (inclusive a gáspea), sendo que apenas a parte frontal do 

cano deverá ser forrada em tecido 100% poliéster em cor preta gramatura 115 g/m², dublado 

com espuma de poliuretano de 3 mm de espessura; 

 CANO: o cano da bota deverá possuir em sua parte frontal uma proteção (aneleira) interna, em 

policarbonato de 2 mm de espessura, medindo aproximadamente 17,0 de altura x 11,0 cm de 

largura. 

   A altura do cano deverá estar de acordo com a seguinte tabela: 

 Lingueta: em couro vacum vestuário tipo pelica, curtida ao cromo, bem macia, colocada na parte 

lateral interna do calçado; 

 Biqueira: em plástico, ABS, ou em material resinado termo conformado com espessura de 1,7 a 

2,0 mm;  

 Contraforte: deverá ser termoplástico, utilizando como matéria prima telas de poliéster recobertas 

com resina de poliéster e resina vinílica; espessura entre 1,5 

 e 1,7mm, o qual deverá possuir duas telas, para que não se deforme com o uso 

 e em contato com umidade; (tipo Renoflex 3172 ou similar);  

 Alma de aço: (esquino) plaqueta de aço fixada à palmilha por dois rebites, com nervura central 

para maior resistência, destinada a impedir a flexão excessiva do solado e manter a forma do 

calçado, medindo 1 mm de espessura, 10 mm de largura e 100 mm de comprimento; 

 Borda do cano – almofadada na parte traseira em napa vacum vestuário de 8 a 10 linhas de 

espessura, toque macio para ajuste do cano à perna do usuário com 10 a 15 mm de largura, 

transpassada por quatro costuras paralelas, com elástico de 15 cm de largura embutido. 

 Palmilha de montagem: em couro (cabeça) de primeira qualidade, com espessura mínima de 3 

mm, depois de calibrada.  

 Sistema de montagem: blaqueado (entre palmilha, cabedal, e solado inclusive no salto, costura 

feita com dois fios e dupla laçada, sendo um fio nº 3 de poliéster encerado e outro nº 4 de 

(nylon). 

 Fechamento com zíper lateral interno de poliéster grosso de 7 mm de largura, de primeira 

qualidade com + ou - 3 cm de distância entre o solado e o início do fecho; 
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 Tira de fechamento: na borda do cano, sendo fechada por botão de pressão de 

 latão cromado 

 Solado - de borracha antiderrapante, com alta resistência à abrasão, de no máximo 130 mm3, 

uni sola (sola e salto em peça única), de 9 a 12 mm de espessura total, contendo cravos de no 

mínimo 5 mm de profundidade os quais devem estender-se até as bordas do solado. Deve ter 

uma canaleta que atravesse os cravos, de 6 mm de profundidade mínima (na altura destes 

cravos) por 2 mm de largura, para abrigar a costura. O salto deve ter no mínimo 18mm de altura, 

devendo ser também blaqueado (costurado); 

 Aviamentos - de primeira qualidade, sendo que as costuras do reforço da gáspea, reforço frontal, 

partes dianteira e traseira do cano deverão ser feitas com linha cordone 20, e as demais com 

linha 40, ambas de 100% poliamida. 

 Embalagem: acondicionada o par individualmente em caixa de papelão com identificação de 

modelo, tamanho e data de fabricação. 

 

                                        

 

 

LOTE 013– CAMISA MANGA LONGA FEMININO/MASCULINO - ADMINISTRATIVO 

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Camisa feminina, manga LONGA, listras finas 

(entre 1 e 1,5 mm) na cor azul claro e branca, 

tecido em tricoline mista com elastano. Bordado do 

lado esquerdo 

Apresentar amostra 

160 99,00 15.840,00 

02 Camisa masculina, manga LONGA, listras finas 

(entre 1 e 1,5 mm) na cor azul claro e branca, 

tecido em tricoline mista com elastano. Bordado do 

80 90,50 7.240,00 
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lado esquerdo. 

Apresentar amostra 

Valor máximo estimado para o lote 13: R$ 23.080,00 (vinte e três mil e oitenta reais) 

 

 

 

 

 Camisa feminina  

 manga longa,  

 cor azul claro e branco, (listras de aproximadamente de1 mm   a 1,5 mm cada) cor 

 com punho  longo ( de aproximadamente 8 cm),  

 a camisa é mais comprida que os modelos tradicionais , 

 deve ter o “punho virado”  

 a cor da parte interna, “virada”, deve ser azul marinho, em tecido, confeccionado em tricoline 

mista com elastano / stretch,  

  a modelagem é acinturada  

 com boa durabilidade,  

 não amarrota com facilidade e não é demasiadamente quente,   

 fechamento com 7 botões frontais (modelo aberta).  

 Bordado: 

 Lado esquerdo do peito a logo da AMTT, na cor azul claro.  

 Todas as peças com 02(dois) botões sobressalentes, costurados no interior de cada peça 

do uniforme, em local que não prejudique a vestimenta. 

 As peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais com indicação do tecido, marca do 

confeccionista e tamanho do manequim. 
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 LOGO DA AMTT 

 

 

 

 Camisa masculina, 

  manga longa, 

  listras finas (entre 1 e 1,5 mm) na cor azul claro e branca,  

 em tecido tricoline mista com elastano,  

 a modelagem padrão.   

 O tecido de boa durabilidade, que não amarrota com facilidade e não é demasiadamente quente, 

 fechamento com 7 botões frontais, com linha na mesma cor do tecido,  

 com exceção das “casas dos botões que devem ser na cor azul marinho,   

 Bordado: logo da AMTT,  na cor azul claro no lado esquerdo do peito. 

 costas com pala em tecido duplo e pregas laterais na parte interna da camisa,  

 punhos, vistas e gola, deve ser na cor azul marinho. 

 Todas as peças com 02(dois) botões sobressalentes, costurados no interior de cada peça 

do uniforme, em local que não prejudique a vestimenta. 

 As peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais com indicação do tecido, marca do 

confeccionista e tamanho do manequim. 
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LOTE 014 – CAMISA FEM. MANGA ³/4 /CURTA E MASC MANGA/C/L(Rodov/Detra) 

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Camisa feminina, manga ¾, cor azul celeste,  

tecido em póplim, abertura frontal com zíper 

invisível. 

Apresentar amostra 

300 110,00 33.000,00 

02 Camisa feminina,  manga curta, cor azul celeste,  

tecido em póplim, abertura frontal com zíper 

invisível. Apresentar amostra 

300 111,00 33.300,00 

03 Camisa masculina, manga curta, padrão camisaria 

,cor azul celeste,  tecido em póplim. 

 Apresentar amostra 

150 112,70 16.905,00 

04 Camisa masculina manga longa, padrão camisaria 

cor azul celeste,  tecido em póplim. 

 Apresentar amostra 

150 123,00 18.450,00 

Valor máximo estimado para o lote 014: R$101.655,00 (cento e um mil seiscentos e cinquenta e 

cinco reais) 

 

CAMISA FEMININA - Manga ¾ com vira na manga com acabamento em v; 

 

                                               

 Tecido Póplim, 

  Composição: 67% poliéster, 28% algodão e 05% elastano;  

 Cor: azul celeste; 

 Bordado do lado esquerdo do peito na cor preta: 
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 “AMTT” na horizontal medindo 4 cm por 1cm; 

 “ADMINISTRAÇÃO” na horizontal medindo 8 cm por 1 cm;  

 Este bordado considerando entrelinhas, deverá ter no total de medidas 9 cm por 3,5 cm;  

 Manga ¾ com vira na manga com acabamento em v; 

 Abertura frontal com zíper invisível, de poliéster, sendo este de cor da mesma tonalidade do 

tecido, fixa até a barra, com cursor automático, com puxador em forma de gota, na cor azul 

celeste, com lapela interna de 06 cm, entretelado; 

 Deve ter uma abertura do colarinho até o zíper;  

 Colarinho com gola social, ambos com entretela apenas de um lado em toda sua extensão, fixas 

nas costuras, indeformável, de tecido 67% poliéster e 33 % viscose; 

 Com duas pregas na vertical, viradas para dentro, uma do lado direito e uma do lado esquerdo, 

da altura do peito até a barra, na frente e nas costas; Todas as bordas internas deverão ser 

overlocadas. 

 As costuras devem ser bem acabadas de modo a impedir desfiamento ou esgarçamento do 

tecido e bem reforçadas de modo a impedir a abertura das mesmas. 

 A peça toda deve ser costurada com fio da mesma tonalidade do tecido; 

 

CAMISA FEMININA -  Manga curta com barra de 2cm 

                                                

 Póplim, composição: 67% poliéster, 28% algodão e 05% elastano;  

 Cor: azul celeste; 

 Bordado do lado esquerdo do peito na cor preta: 

 “AMTT” na horizontal medindo 4 cm por 1cm; 

 “ADMINISTRAÇÃO” na horizontal medindo 8 cm por 1 cm; 

 Este bordado considerando entrelinhas, deverá ter no total de medidas 9 cm por 3,5 cm;  

 Manga curta com barra de 2cm; 
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 Abertura frontal com zíper invisível, sendo este de cor da mesma tonalidade do tecido, de 

poliéster, fixa até a barra, com cursor automático, com puxador em forma de gota, na cor azul 

celeste,  

 com lapela interna de 06 cm, entretelado;  

 Deve ter uma abertura do colarinho até o zíper;  

 Colarinho com gola social,  

 ambos com entretela apenas de um lado em toda sua extensão, fixas nas costuras, 

indeformável, de tecido 67% poliéster e 33 % viscose;  

 Com duas pregas na vertical, viradas para dentro, uma do lado direito e uma do lado esquerdo, 

da altura do peito até a barra, na frente e nas costas;  

 Todas as bordas internas deverão ser overlocadas. 

 As costuras devem ser bem-acabadas de modo a impedir desfiamento ou esgarçamento do 

tecido e bem reforçadas de modo a impedir a abertura das mesmas. 

 A peça toda deve ser costurada com fio da mesma tonalidade do tecido; 

 

CAMISA MASCULINA - Padrão camisaria, manga curta 

 

 

 Póplim, composição: 67% poliéster, 28% algodão e 05% elastano; 

  Padrão camisaria, 

  manga curta;  

 Cor: azul celeste;  

 Colarinho e gola com entretela 100% algodão, firme e com reforço, pespontados, com botão 

embutido debaixo da gola e fechado com um botão em casa horizontal;  

 Pala traseira: 02 panos (dupla) com pregas macho;  

 Abotoamento entretelado apenas de 1 lado;  

 Botões 04 furos 1,2 cm, os botões devem ser todos na mesma tonalidade do tecido;  
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 As casas dos botões deverão ser feita em caseadeira industrial de modo a impedir o desfiamento 

ou esgarçamento do tecido. 

 Com 01 bolso do lado esquerdo, na altura do peito modelo de bico, bainha simples com reforços 

mosqueados nos cantos, medindo 12cm x 13,5 cm (largura x altura); 

 Bordado no bolso na cor preta: 

 “AMTT” na horizontal medindo 4 cm por 1cm; 

 “ADMINISTRAÇÃO” na horizontal medindo 8 cm por 1 cm;  

 Este bordado citado a cima considerando entrelinhas, deverá ter no total de medidas 9 cm 

por 3,5 cm;  

 Todas as bordas internas deverão ser overlocadas.  

 As costuras devem ser bem acabadas de modo a impedir desfiamento ou esgarçamento do 

tecido e bem reforçadas de modo a impedir a abertura das mesmas. 

 Todas as peças onde contém botão deverão ter 02(dois) botões sobressalentes, 

costurados no interior de cada peça do uniforme, em local que não prejudique a 

vestimenta; 

 

 

CAMISA MASCULINA Padrão camisaria -  Mangas compridas 

 

           3  

 Póplim, composição: 67% poliéster, 28% algodão e 05% elastano; 

  Padrão camisaria 

 Cor: azul celeste;  

 Mangas compridas, tombadas e rebatidas com pespontos, com carcela dupla com um botão em 

cada manga;  

 Punhos simples, altura de 6 cm, pespontados e abotoáveis com dois botões em cada punho; 
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 Colarinho e gola com entretela 100% algodão, firme e com reforço, pespontados, com botão 

embutido debaixo da gola e fechado com um botão em casa horizontal;  

 Pala traseira: 02 panos (dupla) com etiqueta com indicação do tecido, marca do confeccionista e 

tamanho do manequim e nas costas com duas pregas macho;  

 Abotoamento entretelado apenas de 1 lado;  

 Botões 04 furos 1,2 cm, na mesma tonalidade do tecido;  

 As casas dos botões deverão ser feita em caseadeira industrial de modo a impedir o desfiamento 

ou esgarçamento do tecido;  

 Com 01 bolso do lado esquerdo, na altura do peito modelo de bico, bainha simples com reforços 

mosqueados nos cantos, medindo 12 cm x 13,5 cm (largura x altura); 

 Bordado no bolso na cor preta: 

 “AMTT” na horizontal medindo 4 cm por 1cm; 

 “ADMINISTRAÇÃO” na horizontal medindo 8 cm por 1 cm;  

 Este bordado citado a cima considerando entrelinhas, deverá ter no total de medidas 9 cm 

por 3,5 cm; 

 Todas as bordas internas deverão ser overlocadas. 

  As costuras devem ser bem acabadas de modo a impedir desfiamento ou esgarçamento do 

tecido e bem reforçadas de modo a impedir a abertura das mesmas.  

 A peça toda deve ser costurada com fio da mesma tonalidade do tecido;  

 Todas as peças onde contém botão deverão ter 02(dois) botões sobressalentes, 

costurados no interior de cada peça do uniforme, em local que não prejudique a 

vestimenta; 

 

 

LOTE 015– CAMISA GOLA POLO MASCULINA (Rodov/Detra) 

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Camisa gola polo, cor azul royal, tecido em 

poliviscose, gola com entretela na cor branca 100% 

algodão, abotoamento. Bordado no lado esquerdo 

“AMTT” e do lado direito “Departamento de 

Transporte” em cor branca. 

Apresentar amostra 

300 60,00 18.000,00 

Valor máximo estimado para o lote 015: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) 
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 Tecido: Poliviscose sendo 67% poliéster e 33% viscose; 

  Cor: azul royal; 

  Gola polo na cor branca, com entretela 100% algodão, apenas de um lado do tecido, fixa nas 

costuras; 

  Barra da manga na cor branca;  

 Abotoamento com 3cm de largura x 14 cm de altura, cor branca, com entretela 100% algodão,  

apenas de um lado do tecido, fixa nas costuras; 

  Com 03 botões de 1,2 cm com 04 furos, na cor do tecido;  

 As casas dos botões deverão ter tamanho 1,7 cm, no sentido vertical, deve ser feita em 

caseadeira industrial de modo a impedir o desfiamento ou esgarçamento do tecido; 

 Bordado na cor branca do lado esquerdo do peito:  

 Simbolo da “AMTT” (conforme ilustração): medindo 8 cm x 5cm 

 Bordado na cor branca do lado direito do peito:  

 “DEPARTAMENTO” na horizontal medindo 9 cm x 1cm 

 “DE” na horizontal medindo 1,5 cm x 1cm 

 “TRANSPORTE” na horizontal medindo 7cm x 1cm 

 Este bordado citado a cima considerando entrelinhas, deverá ter no total de medidas 9 cm por 4 

cm; 

  Todas as bordas internas deverão ser overlocadas;  

 As costuras devem ser bem acabadas de modo a impedir desfiamento ou esgarçamento do 

tecido e bem reforçadas de modo a impedir a abertura das mesmas;  

 Aberturas laterais na barra, 

 Todas as peças devem vir com 01(um) botão sobressalente, costurado no interior de cada 

peça do uniforme, em local que não prejudique a vestimenta;  

 As peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais com indicação do tecido, marca do 

confeccionista e tamanho do manequim. 
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LOTE 016 – CAMISA GOLA POLO M/CURTA E LONGA ( trânsito) 

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Camisa gola polo manga curta, nas cores amarela 

e caqui, confeccionada em tecido de malha piquet. 

Sendo 1000 camisas amarela e 400 camisas caqui. 

Apresentar amostra. 

1400 61,00 85.400,00 

02 Camisa gola polo manga longa, nas cores amarela 

e caqui, confeccionada em tecido de malha piquet. 

Sendo 1000 camisas amarela e 400 camisas caqui. 

Apresentar amostra. 

1400 63,00 88.200,00 

Valor máximo estimado para o lote 16: R$173.600,00 (cento e setenta e três mil e seiscentos reais) 
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Camisa gola polo manga curta 

 

                            

 

 Malha piquet (50% poliéster, 50% algodão),  

 Com gola polo, cor caqui OU amarela (poliéster),  

 Com ribana em poliéster,  

 Modelagem reta.  

 Manga curta, 

 Na parte frontal, peitilho com abertura de 12 (doze) cm, em tecido duplo. 

 Fechamento com 02 (dois) botões fixados com costura resistente.  

 Do lado direito na parte frontal bordado: 

 o nome do Agente de Trânsito, na cor azul marinho e, 

  tipo sanguíneo na cor vermelha.  

 Do lado esquerdo bolso nas medidas proporcionais ao tamanho do manequim.  

 No braço direito, bordado a bandeira do Município de Ponta Grossa, nas medidas 5,0 cm de 

altura x 7,5 cm de comprimento (medidas essas incluindo o bordado de fixação na peça),  

 e no braço esquerdo o brasão do município, nas medidas 6,0 cm de largura x 7,5 cm de altura, 

nas cores oficiais.  

 Camisas nas cores: amarela (Estar) e caqui claro (Trânsito) 

 Todas as peças devem vir com 01(um) botão sobressalente, costurado no interior de cada 

peça do uniforme, em local que não prejudique a vestimenta;  

 As peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais com indicação do tecido, marca do 

confeccionista e tamanho do manequim. 
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CAMISA POLO MANGA LONGA 

 

 

                                      

 

 

 

 Malha piquet (50% poliéster, 50% algodão),  

 Com gola polo em cor caqui e amarela (poliéster),  

 Com ribana em poliéster,  

 Modelagem reta.  

 Manga longa, 

 Na parte frontal, peitilho com abertura de 12 (doze) cm, em tecido duplo. 

 Fechamento com 02 (dois) botões fixados com costura resistente.  

 Do lado direito na parte frontal bordado: 

 nome do Agente de Trânsito, na cor azul marinho e, 

  tipo sanguíneo na cor vermelha. 

 Do lado esquerdo bolso nas medidas proporcionais ao tamanho do manequim.  

 No braço direito, bordado: 

 a bandeira do Município de Ponta Grossa, nas medidas 5,0 cm de altura x 7,5 cm de 

comprimento (medidas essas incluindo o bordado de fixação na peça), e, 

 No braço esquerdo: 
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 brasão do município, nas medidas 6,0 cm de largura x 7,5 cm de altura, nas cores 

oficiais.  

 Camisas nas cores:  

 amarela (Estar)  

 caqui claro (Trânsit                                                

 

 

LOTE  017 – CAMISA  GOLA POLO CINZA CHUMBO FEMININA/MASCULINA (transporte/rodov) 

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Camisa  gola polo, na cor  cinza chumbo, 

FEMININA, tecido em poliviscose, com 

abotoamento, bordado lado esquerdo 

“MANUTENÇÃO/AMTT”. 

Apresentar amostra. 

30 60,00 1.800,00 

02 Camisa  gola polo, na cor  cinza chumbo, 

MASCULINA, tecido em poliviscose, com 

abotoamento, bordado lado esquerdo 

“MANUTENÇÃO/AMTT”. 

Apresentar amostra. 

27 60,00 1.620,00 

Valor máximo estimado para o lote 017: R$3.420,00 (três mil quatrocentos e vinte reais) 

 

 

CAMISETA CINZA  FEMININA 

 

 

 Poliviscose sendo 67% poliéster e 33% viscose;  

 Cor: cinza chumbo;  
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 gola polo, toda em cor cinza chumbo, com entretela 100% algodão, apenas de um lado do tecido, 

fixa nas costuras;  

 Abotoamento com 3 cm de largura x 14 cm de altura, com entretela 100% algodão, apenas de 

um lado do tecido, fixa nas costuras;  

 Com dois botões de 1,2 cm com 04 furos, na cor do tecido; 

  As casas dos botões deverão ter tamanhos 1,7 cm, no sentido vertical, deve ser feita em 

caseadeira industrial de modo a impedir o desfiamento ou esgarçamento do tecido; 

  Bordado na cor prata do lado esquerdo do peito:  

 “MANUTENÇÃO” em semicírculo medindo 9 cm x 1 cm 

 “AMTT” na horizontal medindo 4 cm x 1 cm;  

 Este bordado citado acima considerando entrelinhas, deverá ter no total de medidas 9 cm por 4 

cm; 

 Todas as bordas internas deverão ser overlocadas;  

 As costuras devem ser bem acabadas de modo a impedir desfiamento ou esgarçamento do 

tecido e bem reforçadas de modo a impedir a abertura das mesmas;  

 Todas as peças devem ter  01(um) botão sobressalente, costurado no interior de cada 

peça do uniforme, em local que não prejudique a vestimenta. 

 As etiquetas deverão ser costuradas na lateral interna das camisas, com todas as informações 

exigida. 

 

 

CAMISETA CINZA MASCULINA 

 

 

 

 

 Poliviscose sendo 67% poliéster e 33% viscose;  
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 Cor: cinza chumbo;  

 Gola polo, toda em cor cinza chumbo, com entretela 100% algodão, apenas de um lado do 

tecido, fixa nas costuras;  

 Abotoamento com 3,0 cm de largura x 14,0 cm de altura, com entretela 100% algodão, apenas 

de um lado do tecido, fixa nas costuras;  

 Com dois botões de 1,2 cm com 04 furos, na cor do tecido,  

 As casas dos botões deverão ter tamanhos 1,7 cm, no sentido vertical,  em caseadeira industrial 

de modo a impedir o desfiamento ou esgarçamento do tecido; 

 Com 01 bolso do lado esquerdo na altura do peito modelo de bico medindo 13 cm de largura x 

12,5 cm de comprimento;  

 Bordado no bolso na cor prata, (REFERENCIAL MASCULINO COM BOLSO) 

 “Manutenção” em semicírculo medindo 9,0 cm x 1,0 cm 

 “AMTT” na horizontal medindo 4,0 cm x 1,0 cm.  

 Este bordado citado a cima considerando entrelinhas, deverá ter no total de medidas 9,0 cm por 

4,0 cm;  

 Todas as bordas internas deverão ser overlocadas;  

 As costuras devem ser bem acabadas de modo a impedir desfiamento ou esgarçamento do 

tecido e bem reforçadas de modo a impedir a abertura das mesmas. 

 Todas as peças devem ter  01(um) botão sobressalente, costurado no interior de 

cada peça do uniforme, em local que não prejudique a vestimenta. 

 As etiquetas deverão ser costuradas na lateral interna das camisas, com todas as 

informações exigida. 

 

LOTE 018 – CAMISETA MANGA CURTA/LONGA (det) 

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Camiseta manga curta, tecido em malha, fio 30, na 

cor azul marinho. 

Apresentar amostra. 

500 39,70 19.850,00 

02 Camiseta manga LONGA, tecido em malha, fio 30, 

na cor azul marinho. 

Apresentar amostra. 

500 44,50 22.250,00 

Valor máximo estimado para o lote 018: R$42.100,00 (quarenta e dois mil e cem reais) 
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CAMISETA MANGA CURTA 

                                            

 

 tecido na cor azul marinho, com nuance de cor adequada.  

 Composição do tecido: 67% poliéster x 33% poliviscose, fio 30.  

 Confeccionada na cor azul marinho,  

 com ribana no decote, do mesmo tom de cor da camiseta,  

 decote redondo obrigatoriamente com acabamento de união do colarinho com debrum tipo 

exportação,  

 Mangas CURTAS, com acabamento em pesponto, aumentando ou diminuindo 

proporcionalmente conforme os manequins.  

 Nas costas o bordado deve ser: 

 “AUTARQUIA DE TRÂNSITO” em meia lua (180°); 

 Do lado esquerdo do peito: 

 “ENGENHARIA DE TRÁFEGO”; na cor branca, na horizontal medindo 10 cm por 1,0 cm,  

 As peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais com indicação do tecido, marca do 

confeccionista e tamanho do manequim. 
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CAMISETA MANGA LONGA – DET 

 

 

 

 

 Tecido deverá ser na cor azul marinho, com nuance de cor adequada.  

 Composição do tecido: 67% poliéster x 33% poliviscose, fio 30. 

 Confeccionada na cor azul marinho, com ribana no decote, do mesmo tom de cor da camiseta, 

decote redondo obrigatoriamente com acabamento de união do colarinho com debrum tipo 

exportação, 

 Mangas  longas, com acabamento em pesponto, aumentando ou diminuindo proporcionalmente 

conforme os manequins.  

 Nas costas bordado: 

 “AUTARQUIA DE TRÂNSITO” em meia lua (180°); 

 Do lado esquerdo do peito: 

 “ENGENHARIA DE TRÁFEGO”; na cor branca, na horizontal medindo 10 cm por 1,0 cm,  

 As peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais com indicação do tecido, marca do 

confeccionista e tamanho do manequim. 
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LOTE 019 – CAMISETA (Adm) 

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Camiseta 100% poliéster, gola “v”, tipo dryfit, 

manga curta, cor azul marinho,  e na modelagem 

feminina estilo mullet, parte das costas mais 

alongada que a parte da frente. Modelagem 

tradicional unissex. 

Apresentar amostra.   

250 37,70 9.425,00 

Valor máximo estimado para o lote 019: R$9.425,00 (nove mil quatrocentos e vinte e cinco reais) 

                                             

Camiseta masculina                                                           Camiseta feminina 

 

 Camiseta modelagem tradicional unissex em 100% poliéster,  

 gola "v", tipo dryfit,  

 manga curta, cor AZUL MARINHO, 

  bordado do lado esquerdo do peito a logo da AMTT 

 ”AMTT”   medindo 5x5, na cor azul celeste. 

 Modelagem feminina,  

 gola redonda,  

 comprimento estilo mullet, parte das costas mais alongada que a frente. 

    O tecido sintético, composto por substâncias como poliéster, poliamida e elastano. permitindo 

que o tecido seja mais flexível, leve, confortável e adequado a facilitar a respiração da pele. 

 Bordado: logo da AMTT,  na cor azul claro no lado esquerdo do peito. 
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LOTE 020–  CAMISETA FITNESS (todos)  

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Camiseta Fitness UvProtection  - Proteção Solar 

Uv50 + Bactericida, térmica segunda pele 

UVPROTECTION Slim Fitness, nas cores  amarela, 

caqui, azul marinho. 

Apresentar amostra. 

1850 113,50 209.975,00 

Valor máximo estimado para o lote 020: R$ 209.975,00 (duzentos e nove mil novecentos e setenta 

e cinco reais) 

 

 

 Slim Fitness UvProtection –  

 Proteção Solar Uv50 + Bactericida,  

 Térmica Segunda Pele UV PROTECTION Slim Fitness,  

 criada para proteger a pele da ação nociva dos raios UV-A e UV-B, com o fator de proteção solar 

FPS 50+ presente em seu DNA. 

 Bloqueia de 99% dos raios UV-A e UV-B, além de um fator de proteção 50 (FPU 50+) que não 

sai após as lavagens.  

 Composição: 91% Poliéster 9% Elastano;  

 Proteção UV:  

 Adequada para exposição ao Sol, o efeito de proteção UV é permanente. 

 FUNÇÃO TERMICA (EQUILIBRIO DE TEMPERATURA) 

 NÃO ABAFA, confeccionada com tecido leve que evita a sensação de abafamento e não 

esquenta, garantindo o bem-estar em ambientes quentes e durante atividades. 

 SISTEMA ANTIODOR –  



 

Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Divisão de Licitações 

Rua Doutor Colares, esquina com Balduíno Taques, 445  – 1º Andar  –  Centro      

Fone: (42) 3220-1035   ramal 2035  

 

 

   

Protocolo nº 2460158/2019 
 Pregão Presencial SRP 002/2020 - Uniformes 

Sandra Regina Pedrosa Rakovicz 

 

 

63 
 

 Possui tratamento contra a proliferação de bactérias que causam mau cheiro em contato com o 

suor. 

 M DRY - Tecido leve e respirável que promove troca térmica através do sistema M DRY, 

pois seca rapidamente e absorve a transpiração e umidade mantendo a pele seca. 

 Nas cores: Amarela, caqui, azul marinho 

  

 

LOTE 021 –  CAPA DE CHUVA (Det) 

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Capa e chuva com capuz, na cor amarela. Com 03 

(três) faixas refletivas, confeccionada em tela 

poliéster revestida de pvc em uma das faces, 

fechamento frontal. 

Apresentar amostra 

100 260,00 26.000,00 

Valor máximo estimado para o lote 021: R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) 

 

 

                      

 

 

 Confeccionada em material 100% impermeável;  

 tamanhos P, M, G, GG; 

  Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho; 

 Confeccionada em tecido sintético emborrachado, com espessura de 0,20 mm, composto 30% 

em poliamida (externo) e 70% em policloreto de vinila (interno), com gramatura de 190gr/m², na 

cor amarelo pantone 108;  
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 O fechamento deve ser através de overlock de cinco fios e as costuras pespontadas em máquina 

reta simples, com linha de nylon 100% poliamida n°60;  

 O zíper deve ser número cinco, na cor branca, composto 70% de nylon e 30% de poliéster, com 

650 mm de comprimento.  

 O zíper deve ser protegido por vista fechada com outro zíper, montada no sentido contrário ao do 

fechamento da jaqueta;  

 O capuz deve ser liso, fixo e sem aba, tendo dois ilhoses em ferro niquelado com abertura de 7 

mm para melhor passagem do cordão.  

 O comprimento do cordão deverá ser igual à medida do capuz e com sobra de 200 mm em cada 

lado, o cordão deve ser confeccionado em filamento sintético 100% de polipropileno com 5 mm 

de espessura e alta resistência, boa estabilidade térmica, na cor preta.  

 Nas extremidades do cordão deverá ter reguladores com cursores em polietileno de alta 

densidade.  

 Sendo que o terminal deve ter 20 mm de comprimento por 13 mm de largura e o cursor 29 mm 

de comprimento por 13 mm de largura; 

 É necessário que ao final da manga sejam costurados punhos de material polimérico, composto 

73% de poliéster, 27% de elastodieno com largura de 25 mm na cor cru, recoberto com tecido 

sintético emborrachado na mesma cor do tecido, com 0,20 mm de espessura, composto por 30% 

de poliamida e 70% de policloreto de vinila, acabamento interno com overlock; 

 A ventilação da capa será através de aberturas circulares com 23 mm de diâmetro na parte 

anterior e posterior do tórax, cobertas por pala do mesmo material; 

 As faixas refletivas deverão ter 50 mm de largura e serem costuradas e impermeabilizadas, 

sendo que elas deverão constar no tórax (em toda a sua circunferência), na manga (na altura do 

tórax), 

 No processo de impermeabilização do refletivo deverá ser costurado e impermeabilizado 

internamente;  

 O material refletivo deverá reter a sua cor típica durante o dia e a sua retro refletividade á noite,  

 durante a vida útil da roupa em que estiver aplicada, deve ser leve e flexível, possuir alto brilho 

retrorrefletivo noturno e com aparência diurna na cor prata metálica, com superfície resistente a 

temperatura de contato de até 260° C.  

 Este material deve ser constituído de micro esferas de vidro de grande angularidade, expostas e 

agregadas em resina aplicada a tecido composto de 65% poliéster e 35% algodão, com 

reflexibilidade mínima de 579 candelas/lux/m²; 
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 As costuras deverão ser impermeabilizadas através de processo de selagem por termofusão, 

através da união de duas camadas de tecido por meio de um filme termofusível isolando 

completamente as possíveis infiltrações de umidade, também sendo de extrema flexibilidade não 

comprometendo a impermeabilidade do produto;  

 Quanto à escrita esta deverá ser em material refletivo com a inscrição: 

 “ AMTT”, côncavo, nas costas e, 

  a bandeira do Município de Ponta Grossa no peito;  

 As peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais com indicação do tecido, marca do 

confeccionista e tamanho do manequim. 

 

 

LOTE 022– CASACO DE LÃ (Adm) 

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Casaco em lã batida, cor preta, modelagem 

acinturada. 

Apresentar amostra 

40 165,00 6.600,00 

Valor máximo estimado para o lote 022: R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) 

 

 

          

 

 

 

 Em lã batida, 

  modelo com comprimento ¾, 

  transpassado, 
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  com forro,  

 com capuz removível. 

  Alto padrão de acabamento e corte moderno, com pesponto aparente,  

 modelagem acinturada e fechamento por botões 

 Com dois bolsos faca nas laterais,  

 mangas com detalhes, sendo uma tira do mesmo tecido do casaco, com 3 cm de largura em 

formato de flecha com botão na ponta, cobrindo a parte superior da manga, a 5 cm acima do 

punho. 

  Entre as costuras traseiras um detalhe no mesmo tecido do casaco, com 3 cm de largura, com 1 

botão em cada extremidade. 

 Material: 97% Poliéster, 3% Elastano. 

 Forro: 100% Poliéster. 

 

 

LOTE 023 – COLETE CAQUI (trânsito) 

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Colete na cor caqui escuro, em tecido poliéster 

600, tipo Rip Stop. 

Apresentar amostra 

100 188,60 18.860,00 

Valor máximo estimado para o lote 023: R$ 18.860,00 (dezoito mil oitocentos e sessenta reais) 

            

                                 

 

 Em tecido 600 Rip Stop com PVC resistente,  

 Fechamento frontal em velcro (macho e fêmea) de alta qualidade. 
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  Na parte frontal bolso do lado esquerdo próximo ao ombro, adaptação para encaixe do rádio HT 

(8,5cm L x 12 cm C). 

 Logo acima localizado no ombro esquerdo uma lapela discreta medindo (14cm L x 17 cm C e 

3,5cm P). 

 Na parte frontal, faixa refletiva de 5 cm de altura, na parte traseira 2 refletivos, sendo 1 na parte 

superior logo acima do bordado, outro abaixo do bordado   

 Faixa refletiva: tecido retrorrefletor prata resistente à chama e adequado para lavagem industrial 

fixado com máquina reta.  

 Constituído por microesferas de vidro com grande angularidade. 

  Alta visibilidade noturna, através de elevados índices de retro refletividade (superiores a 500 

cd/lux/m2 medido em ângulos de -4/0,2 graus).  

 Cavas sem mangas, arrematados em máquina reta, ponto fixo, 1 agulha e rebatido por pesponto 

estreito.  

 Bolso fixado com máquina reta, lapela retangular sobre o bolso, com pesponto duplo, fechada 

por velcro aplicado por pesponto.  

 Faixas refletivas dispostas horizontalmente abaixo dos ombros, fixadas em máquina reta, 1 

agulha.  

 Bordado: 

 Logo da “AMTT” conforme modelo abaixo,  

 Localização na parte traseira, conforme desenho.   

 Faixas refletivas dispostas horizontalmente, fixadas em máquina reta, 1 agulha. 

 Laterais levemente acinturadas e costuradas em máquina interloque.  

 Barra de 25 mm de largura, rebatida em máquina reta, ponto fixo, 1 agulha. 

 Aplicação de velcros com dispositivo regulador para ajuste na altura do quadril, em ambas as 

laterais. 
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LOTE 024 – COLETE SEMÁFORO (det) 

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Colete porta ferramentas, na cor preta, em lona 

reforçada, com forro e ajustes laterais, fechamento 

por zíper, com 05 (cinco) bolsos. 

Apresentar amostra 

10 186,50 1.865,00 

Valor máximo estimado para o lote 024: R$ 1.865,00 (mil oitocentos e sessenta e cinco reais) 

 

 

 

 Colete porta ferramentas na cor azul marinho,  

 em lona reforçada,  

 com forro e ajustes laterais,  

 fechamento por zíper;  

 com 5 bolsos, sendo do 1 bolso lado direito a 3 cm acima da barra, medindo 18/18 cm;  

 acima do bolso, tira para pendurar chaves com 4 divisões, com 20cm de comprimento e 2,5 cm 

de altura.  

 Do lado esquerdo 3 cm acima da barra 1 bolso com 7 cm de largura e 18 cm de altura, 1 bolso 

com 10 cm de largura com 18 cm de altura,  

 3 cm acima destes 2 bolsos com lapela fechada por velcro lado a lado com 9 cm de largura e 10 

cm de altura.   

 Nas costas, em material refletivo a inscrição: 

 “Departamento de Engenharia de Tráfego” em cor branca. 

 Tamanhos M-G-XG-XXG. 
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LOTE 025– COLETE REFLETIVO  

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Colete refletivo 100% poliéster, fechamento frontal 

com zíper, com bolso frontal na parte superior 

esquerda, com faixas refletivas duplas na frente e 

costas. 

Apresentar amostra 

200 126,70 25.340,00 

Valor máximo estimado para o lote 25: R$25.340,00 (vinte e cinco mil trezentos e quarenta reais) 

 

             

 

 Colete refletivo 100% poliéster,  

 fechamento frontal com zíper,  

 com bolso frontal na parte superior esquerda,  

 com faixas refletivas duplas na frente e costas. 

 Nas costas, em material refletivo a inscrição: 

 “Departamento de Engenharia de Tráfego”.  

 Cor laranja fluorescente.  

 Apresentar Certificado de Aprovação. 

 Tamanhos M-G-XG-XXG. 
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LOTE 26 - CONJUNTO CALÇA E BLUSÃO (DET) 

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Conjunto de calça e blusão com proteção contra 

penetração de água, em laminado de PVC com 

forro, na cor amarela. Blusa com bolso, gola alta, 

com capuz, fechamento por zíper e velcro, também 

no punho e tornozelo. Faixas refletivas.  

Apresentar amostra 

100 211,60 21.160,00 

Valor máximo estimado para o lote 26: R$ 21.160,00 (vinte e um mil cento e sessenta reais) 

 

                    

 

 

 Confeccionado em material 100% impermeável;  

 as peças deverão ser apresentadas nos tamanhos P, M, G, GG; 

  Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho; 

 Composto de jaqueta e calça, confeccionado em tecido sintético emborrachado, com espessura 

de 0,20 mm, composto 30% em poliamida (externo) e 70% em policloreto de vinila (interno), com 

gramatura de 190gr/m²,  

 na cor amarelo pantone 108; 

 O fechamento deve ser através de overlock de cinco fios e as costuras pespontadas em máquina 

reta simples, com linha de nylon 100% poliamida n°60;  

 O zíper deve ser número cinco, na cor branca, composto 70% de nylon e 30% de poliéster, com 

650 mm de comprimento.  

 O zíper da jaqueta deve ser protegido por vista fechada com outro zíper, montada no sentido 

contrário ao do fechamento da jaqueta; 
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 O capuz deve ser liso, fixo e sem aba, tendo dois ilhoses em ferro niquelado com abertura de 7 

mm para melhor passagem do cordão. 

 O comprimento do cordão deverá ser igual à medida do capuz e com sobra de 200 mm em cada 

lado, confeccionado em filamento sintético 100% de polipropileno com 5 mm de espessura e alta 

resistência, boa estabilidade térmica, na cor preta.  

 as extremidades do cordão deverá ter reguladores com cursores em polietileno de alta 

densidade. Sendo que o terminal deve ter 20 mm de comprimento por 13 mm de largura e o 

cursor 29 mm de comprimento por 13 mm de largura.  

 É necessário que ao final da manga sejam costurados punhos de material polimérico, composto 

73% de poliéster, 27% de elastodieno com largura de 25 mm na cor cru, recoberto com tecido 

sintético emborrachado na mesma cor do tecido, com 0,20 mm de espessura, composto por 30% 

de poliamida e 70% de policloreto de vinila,  

 acabamento interno com overlock;  

 A ventilação da jaqueta será através de aberturas circulares com 23 mm de diâmetro na parte 

anterior e posterior do tórax, cobertas por pala do mesmo material;  

 A calça deverá ser com elástico e cordão de regulagem na cintura, bainha lisa;  

 As faixas refletivas deverão ter 50 mm de largura e serem costuradas e impermeabilizadas, 

sendo que elas deverão constar no tórax (em toda a sua circunferência), na manga (na altura do 

tórax), na barra da calça (30 cm da bainha); 

 no processo de impermeabilização do refletivo deverá ser costurado e impermeabilizado 

internamente.  

 O material refletivo deverá reter a sua cor típica durante o dia e a sua retro refletividade á noite, 

durante a vida útil da roupa em que estiver aplicada, deve ser leve e flexível, possuir alto brilho 

retro refletivo noturno e com aparência diurna na cor prata metálica, com superfície resistente a 

temperatura de contato de até 260° C.  

 Este material deve ser constituído de microesferas de vidro de grande angularidade, expostas e 

agregadas em resina aplicada a tecido composto de 65% poliéster e 35% algodão, com 

reflexibilidade mínima de 579 candelas/lux/m²; 

 As costuras de ambas as peças deverão ser impermeabilizadas através de processo de selagem 

por termofusão, através da união de duas camadas de tecido por meio de um filme termofusível 

isolando completamente as possíveis infiltrações de umidade, também sendo de extrema 

flexibilidade não comprometendo a impermeabilidade do produto;·  

 Quanto à escrita esta deverá ser em material refletivo com a inscrição: 

 “AMTT” -  côncavo, nas costas e, 
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  a bandeira do Município de Ponta Grossa, no peito; 

 As peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais com indicação do tecido, marca do 

confeccionista e tamanho do manequim. 

 

 

 

LOTE 027 – JAQUETA (det) 

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Jaqueta na cor azul marinho, confeccionada em 

100% nylon. 

Apresentar amostra 

100 231,00 23.100,00 

Valor máximo estimado para o lote 027:  R$ 23.100,00 (vinte e três mil e cem reais) 

 

 

 

                 

 

 Tecido 100% poliamida, tipo nylon 250 Rip stop (tipo de polímeros sintéticos), 142 g/m² 

(tolerância de +/-6%), com duas camadas de resina acrílica no lado interno e hidro-repelente no 

lado externo. 

 Tecido para o forro da jaqueta 100% poliamida, sem Impermeabilização, 

 Forro removível com fibra acrílica matelassado, na cor do tecido da jaqueta, 

 As costuras de união do ombro, manga, fechamento lateral até o zíper e fechamento da manga, 

deverá ser com máquina interlock bitola 1 cm. 

 Gola esporte, pesponto simples em todo o contorno com aproximadamente 5 mm. 

 Ombros, com pesponto duplo, 

 Cavas, com pesponto simples a 2 mm da borda, 
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 Mangas, com duas faixas refletivas prata, com 5 cm de largura, costuradas em máquina reta.  

 As mangas deverão conter costura de união do forro e jaqueta embutida e pesponto simples de 5 

mm da borda. 

 Próximo a ponta da manga, deverá ter velcro fêmea em azul marinho, medindo 10 cm x 2,5 cm, 

costurado em máquina reta para a função de regulador da manga. 

 Bordado na manga direita em tecido: 

 a Bandeira do Município de Ponta Grossa, nas cores originais medindo 80 x 60 mm, 

aplicada a 50 mm abaixo da costura do ombro;  

 Bordado na manga esquerda: 

 Brasão do Município de Ponta Grossa, nas cores originais, aplicado a 50 mm abaixo da 

costura do ombro. 

 Laterais, com zíper de nylon grosso (não tratorado), destacável, na cor azul marinho, com dois 

cursores metálicos.  

 Abertura aproximadamente de 40 cm para os tamanhos PP e P e aproximadamente 45 cm para 

os demais tamanhos (ambos com tolerância de +/- -2cm).  

 Zíper desde a barra até a faixa refletiva, embutido entre o tecido da jaqueta e o forro, com 

pesponto de 5mm da borda. 

 Frente, com faixas refletivas, sendo uma na vertical e duas horizontais em cada lado da frente.  

 As horizontais desde o zíper até a costura lateral e a vertical desde a costura do ombro até a 

primeira faixa horizontal. 

  Na frente direita com bolso embutido medindo 10 cm de abertura x 13 cm de profundidade.  

 Abertura com vivo de 1 cm e pesponto simples próximo a borda em todo o contorno. 

 Fechamento frontal através de zíper tratorado na cor azul marinho, com pesponto simples. 

 Costas, com duas faixas refletivas costuradas de uma lateral a outra, coincidindo com as faixas 

frontais e, 

  a inscrição: 

 “AUTARQUIA DE TRÂNSITO” e, 

 abaixo desta inscrição : 

 “SINALIZAÇÃO” em meia lua (180º) na cor branca (35 cm de largura total). 

 Parte inferior com recorte vertical, transpassado as partes 4 cm (+/-0,5 cm) formando fenda de 

24 cm (+/-1,5 cm). 

 Barra, contendo a costura de união do forro do tecido da jaqueta embutida e com pesponto 

simples de 5mm da borda. 
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 As costuras devem ser rebatidas e bem acabadas de modo a impedir o desfiamento ou 

esgarçamento do tecido 

 As peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais com indicação do tecido, 

          marca do confeccionista e tamanho do manequim. 

 

 

LOTE 028 –  JAQUETA (DETRA/RODOV-Manutenção) 

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Jaqueta em nylon 240, na cor preta, tecido do 

nylon grosso, resinado, impermeável, pespontada, 

elástico nos punhos e no cós,  forrada com nylon 

100% poliéster com fibra, abertura frontal com 

zíper. Dois bolsos frontais na vertical, dois bolsos 

embutidos. Bordado lado esquerdo 

“MANUTENÇÃO/AMTT”. 

Apresentar amostra 

09 230,00  2.070,00 

Valor máximo estimado para o lote 028: R$ 2.070,00 (dois mil e setenta reais) 

             

 

 Em nylon 240 grosso resinado, 

  na cor preta;  

 com pespontos duplos nos recortes; 

 Com elásticos nos punhos e no cós;  

 Impermeável, forrada de nylon 100 % poliéster com fibra 100 % poliéster, entre a camada 

externa e interna com matelassê interno para segurar a fibras junto ao forro, no corpo e nas 

mangas da jaqueta;  

 Abertura frontal com zíper até o final da gola, de poliéster, de 8mm, com cursor automático, preto 

; 
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 Com dois bolsos frontais na vertical nas laterais medindo 15,5cm e 15 cm de profundidade, com 

lapela de 3 cm com pesponto;  

 Com dois bolsos embutidos, na parte interna, nas laterais, medindo 13,5 cm de largura por 15,5 

cm de comprimento, sendo forrado com tecido 100% poliéster 

 Bordado na cor prata do lado esquerdo do peito:  

 “Manutenção”: em semicírculo medindo 9 cm x 1cm  

 “AMTT”: na horizontal medindo 4 cm x 1cm;  

 Este bordado citado acima considerando entrelinhas, deverá ter no total de medidas 9 cm por 4 

cm;  

 As costuras devem ser rebatidas e bem acabadas de modo a impedir o desfiamento ou 

esgarçamento do tecido;  

 As peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais com indicação do tecido, marca do 

confeccionista e tamanho do manequim. 

 

 

LOTE 029 – JAQUETA MASCULINA ( DETRA/RODOV) 

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Jaqueta em tecido poly two way, em cor preta, 

forrada em nylon 100%abertura frontal com zíper 

de poliester, com pala traseira e dianteira, com dois 

bolsos frontais, com dois bolsos embutidas, costura 

reforçada, bordado do lado esquerdo em cor azul 

celeste “AMTT/ADMINISTRAÇÃO”. 

Apresentar amostra 

50 199,80 9.990,00 

Valor máximo estimado para o lote 029: R$ 9.990,00 (nove mil novecentos e noventa reais) 
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 PolyTwo Way, 

 composição: 94% poliéster e 06% elastano;  

 na cor preta; 

  forrada de nylon 100% poliéster com fibra 100 % poliéster, entre a camada externa e interna 

com matelassê interno para segurar a fibras junto ao forro, no corpo e nas mangas da jaqueta; 

 Bordado do lado esquerdo do peito na cor azul celeste: 

 “AMTT” na horizontal medindo 4 cm por 1cm; 

 “ADMINISTRAÇÃO” na horizontal medindo 8 cm por 1 cm; 

 Este bordado citado a cima considerando entrelinhas, deverá ter no total de medidas 9 cm por 

3,5 cm;  

 Abertura frontal com zíper de poliéster, 0,8 cm , com cursor automático, preto e com lapela de 5 

cm com 02 botões de 04 furos 1,5 cm sendo 01 na parte superior e 01 na barra;  

 Com pala traseira e dianteira com pesponto duplo; 

 Mangas compridas, tombadas e rebatidas com pespontos, com carcela dupla sem botão;  

 Punhos simples, altura de 5,5 cm, pespontados e abotoáveis com um botão de 04 furos 1,5 cm 

em cada punho;  

 Com dois bolsos frontais na vertical nas laterais medindo 17,5cm e 15 cm de profundidade, com 

lapela de 5 cm com pesponto duplo;  

 Com dois bolsos embutidos, na parte interna, nas laterais, medindo 13,5cm de largura por 15,5 

cm de comprimento, sendo forrado com tecido 100% poliéster; As casas dos botões deverão ser 

feitas em caseadeira industrial de modo a impedir o desfiamento ou esgarçamento do tecido. 

 Todas as costuras deverão ser invisíveis no acabamento de barras e mangas; 

 As costuras devem ser rebatidas e bem acabadas de modo a impedir o desfiamento ou 

esgarçamento do tecido;  

 Todas as peças com 02(dois) botões sobressalentes, costurados no interior de cada peça 

do uniforme, em local que não prejudique a vestimenta;  

 As peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais com indicação do tecido, marca do 

confeccionista e tamanho do manequim. 
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LOTE 030 – JAQUETA (Trânsito) 

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Jaqueta, na  cor preta, confeccionada em 100% 

nylon. 

Apresentar amostra 

356 210,00 74.760,00 

Valor máximo estimado para o lote 030: R$74.760,00 (setenta e quatro mil setecentos e sessenta 

reais) 

                                                

 100% nylon,  

 na cor PRETA;  

 abertura frontal, com fechamento total frontal por zíper  Esmaltado,(incluindo a gola), de 16 

mm(dezesseis milímetros), aproximadamente; 

 02 (dois) bolsos internos;  

 platinas presas abotoáveis sobre os ombros, transpassadas com 01 (um) botão de pressão, na 

cor do tecido; 

  barra com acabamento em elástico em poliéster, com 6,0 cm (seis centímetros) de largura;  

 mangas compridas fixada no corpo da jaqueta com costura dupla rebatida em toda extensão da 

cava,  

 com duas faixas refletivas prata, com 5 cm de largura, costuradas em máquina reta.;  

 punhos e gola modelo esporte, acabamento com ribana em malha canelada 100% poliéster, fio 

100%poliéster texturizado;  

 Na parte frontal da jaqueta, lado direito, com aproximadamente 15 cm (quinze centímetros) 

abaixo do ombro, deverá conter faixa de velcro fêmea medindo 2,5 cm de altura por 10,5 cm de 

comprimento (dois centímetros e meio de altura por dez centímetros e meio de comprimento) 

para fixação da biriba de identificação do Agente de Trânsito. 
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 Na parte frontal, lado esquerdo, com aproximadamente 15 cm (quinze centímetros) abaixo do 

ombro, deverá conter 01 (um) bolsinho superior embutido, medindo 8,5 cm (oito centímetros e 

meio) de altura por 3,0 cm (três centímetros) de largura; 

 Na manga direita deverá ser bordado em tecido: 

 a bandeira do Município de Ponta Grossa, nas cores originais, medindo 5,5 cm (cinco 

centímetros e meio) de altura por 7,5 cm (sete centímetros e meio) de largura, a uma 

distância de 5,0 cm (cinco centímetros) abaixo da costura do ombro;  

 Na manga esquerda: 

 Brasão do Município de Ponta Grossa, nas cores originais, medindo 08 cm (oito 

centímetros) de altura por 06 cm (seis centímetros) de largura, aplicado a uma distância 

de 5,0 cm (cinco centímetros) abaixo da costura do ombro. 

 

 Lapela interna do zíper destacável, confeccionada no mesmo nylon externo. 

 Costas deverá ter a Inscrição Padrão: 

 “DEPTRAN” em meia lua, (côncavo) e,  

 “AMTT” abaixo de forma linear. 

 O bordado nas costas deverá ter 30 cm (trinta centímetros) de largura total, em cor branca, e 

letras fonte ARIAL BLACK MAIÚSCULAS. 

 Todas as costuras da Jaqueta deverão ser soldadas. 

 As peças deverão apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes de costuras e bordados;  

 as costuras e bordados não poderão apresentar descontinuidades e/ou desvios externos;  

 O produto não poderá apresentar desfiamento na superfície do tecido e bordados, nem 

esgarçamento de costuras; 

 O Brasão e a Bandeira do Município de Ponta Grossa deverão ser confeccionados à parte 

e aplicados sobre a manga da jaqueta, no local especificado neste descritivo, sendo que 

os bordados devem ser executados em alta qualidade e excelente acabamento. 

 BANDEIRA DE PONTA GROSSA nas cores azul royal, branca e amarelo ouro e marrom.  

 BRASÃO DO MUNICÍPIO nas cores amarelo ouro, verde bandeira, branco, azul royal, marrom e 

azul-celeste 

 O brasão e a bandeira de Ponta Grossa são paradigmas, através de técnico especializado 

CorelDraw. 

 As peças deverão trazer, internamente, etiqueta (s) com as seguintes informações: 

 Nome do fabricante (razão social); 
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 No verso da etiqueta constar CNPJ e origem da Indústria; 

 Número (tamanho do manequim); 

 Composição do tecido; 

 Orientações sobre lavagem, secagem, passamento da peça; 

 

 

LOTE 031 – MEIA (todos) 

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Meia na cor preta, modelo ³/4, esporte,  

composição 78% algodão, 21% poliamida 1% 

elastodieno. Tamanhos 33 a 42 

Apresentar amostra 

1900 15,10 28.690,00 

Valor máximo estimado para o lote 031: R$28.690,00 (vinte e oito mil seiscentos e noventa reais) 

 

 

LOTE 032 – PARKA  (Detra/rodov) 

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Parka em tecido dopnyton, cor preta, abertura 

frontal com zíper azul marinho, com dois bolsos 

embutidos, forrada em nylon 100% poliéster, com 

fibra, bordado no lado esquerdo 

“AMTT/ADMINSTRAÇÃO”. 

Apresentar amostra 

100 270,60 27.060,00 

Valor máximo estimado para o lote 032: R$27.060,00 (vinte e sete mil e sessenta reais) 
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 Dopnyton, composição: 72% algodão e 28% poliéster; 

  longa, com recorte de corpo acinturado, com pespontos duplos nos recortes; 

  na cor PRETA; 

 Bordado do lado esquerdo do peito na cor BRANCA: 

 “AMTT” na horizontal medindo 4 cm por 1cm; 

 “ADMINISTRAÇÃO” na horizontal medindo 8 cm por 1 cm; Este bordado citado a 

cima considerando entrelinhas, deverá ter no total de medidas 9 cm por 3,5 cm; 

 Abertura frontal com zíper PRETO até o final da gola, de poliéster, de 8mm, com cursor 

automático e, 

  com 06 botões de pressão 13mm de latão distribuídos na lapela de 5 cm; 

 Com dois bolsos frontais na vertical, nas laterais, medindo 15cm e 12cm de profundidade, com 

zíper embutido de poliéster 4.5 médios fino com cursor automático 15 cm azul;  

 com dois bolsos embutidos, na parte interna, nas laterais, medindo 14cm de largura por 18cm de 

comprimento, sendo forrado com tecido 100% poliéster; 

 Forrada de nylon 100 % poliéster com fibra 100 % poliéster, entre a camada externa e interna 

com matelassê interno para segurar a fibras junto ao forro,  

 no corpo e nas mangas, na cor do tecido da parka; deverá ter reforço de entretela na gola; 

 Todas as costuras deverão ser invisíveis no acabamento de barras e mangas; 

 As costuras devem ser rebatidas e bem acabadas de modo a impedir o desfiamento ou 

esgarçamento do tecido; 

  as peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais com indicação do tecido, marca do 

confeccionista e tamanho do manequim. 

 

VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA ESTA LICITAÇÃO: R$ 1.704.818,00 (um milhão setecentos e 

quatro mil oitocentos e dezoito reais) 

 

 As empresas vencedoras deste Pregão deveram atender criteriosamente todas as 

exigências deste edital. 

 

5. DAS AMOSTRAS: 

5.1.  A empresa vencedora devera apresentar mostruário de cores para verificação da tonalidade e 

qualidade do tecido antes de enviar as amostras. 
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5.2.  Encaminhar amostra do produto para aprovação no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis da 

abertura do pregão. Caso necessite mais prazo, a empresa deverá solicitar  por escrito sua s 

justificativas, para análise do fiscal de cada departamento. 

5.3.  Nos lotes que constam peças de uniformes, solicitando FEMININO E  MASCULINO, deverá ser 

encaminhado uma peça de cada, para fins de verificação com as especificações estabelecidas neste 

Edital. 

5.4. Na amostra deverá constar todas as especificações do produto, nome da empresa, n° do pregão e 

lote. As mesmas serão utilizadas para conferência no momento da entrega do objeto licitado, o qual 

deverá ser rigorosamente como a amostra apresentada pela empresa vencedora e aprovada  pela 

Atarquia Municipal de Trânsito e Transporte. 

5.5. Caso a amostra apresentada seja rejeitada pela Autarquia Municipal de Transito e Transporte, a 

empresa terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, para apresentar uma nova amostra nas especificações 

solicitadas ou será desclassificada. 

 

 

5. DO LOCAL  E PRAZO DA  ENTREGA: 

5.1. A entrega dos produtos deverá ser efetuada em até 20 (vinte) dias úteis, no local indicado na 

Ordem de Fornecimento, e não serão tolerados atrasos sem justificativa prévia e por escrito, somente 

quando aceito pelo fiscal de contrato.  

5.2. O prazo de entrega poderá ser alterado nos casos de grande volume de material/ serviços 

solicitados ou em decorrência de fatos supervenientes não previstos, desde que acordado previamente 

entre as partes. 

5.3.  O objeto será recebido e aceito após sumária inspeção e conferência, podendo ser rejeitado, em 

parte ou no todo, caso a qualidade e especificações não atendam ao que foi licitado, devendo ser 

substituído pelo fornecedor, no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, sem ônus para a Autarquia 

Municipal de Transito e Transporte, sob pena da legislação vigente. 

5.4. Os produtos deverão ser entregues no almoxarifado da Autarquia Municipal de Trânsito, no 

endereço Rua Dr. Colares, 750 centro Ponta Grossa - PR das 08h00min as 16h00min horas, em dias 

úteis. A descarga e  empilhamento dos produtos é de responsabilidade da empresa vencedora.  

5.5. A entrega dos produtos deverá obrigatoriamente ser acompanhada de copia da Nota de Empenho, 

Nota Fiscal Eletrônica e Declaração de Responsabilidade (modelo anexo 08). 

5.6. O pagamento à licitante vencedora está vinculado à entrega definitiva dos uniformes, conforme 

quantitativo de cada Ordem de fornecimento. 

5.8. Caso a  inexistência do material no mercado para confecção das peças, deverá ser substituído por 

material comprovadamente igual ou superior à qualidade do produto apresentando nova amostra e aceito 
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pelo gestor de contrato. Deverá ser apresentado  o material ao fiscal para aceite, como também sem 

ônus para Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte. 

5.9. Para confecção do produto a empresa vencedora deverá aguardar a Ordem de Fornecimento 

emitida pelo fiscal de contrato de cada departamento, mesmo  estando de posse da Nota de empenho. 

5.10. É de responsabilidade da empresa vencedora se a mesma não respeitar a solicitação dos 

quantitativos solicitados pelo fiscal. 

5.11. O fiscal de contrato não receberá  os quantitativos não solicitados na Ordem de fornecimento em 

hipótese alguma, portanto deve atentar-se rigorosamente  aos quantitativos da Ordem de Fornecimento. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6. DA GARANTIA 

6.1. A empresa vencedora deve dar garantia de reposição contra quaisquer defeitos de fabricação 

das vestimentas ofertadas, tais como: rasgos, encolhimento ou alongamento, desbotamento e manchas, 

em condições normais de utilização pelo prazo de 03 (três) meses, a partir do recebimento definitivo. 

 

7. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

7.1. A fiscalização dos serviços do objeto será acompanhada para: 

 Departamento de Trânsito/Estar:   Silvia Cristina Borges Diniz e/ou Débora Taís Galdino 

Departamento Administrativo:   Mari Luiza M. Bauchrowitz e/ou Flavio Gehrke 

Departamento de Transporte: Mariane Alves dos Santos e/ou Silvana Pires Padilha 

Departamento de Engenharia de Tráfego: João Almeida Cardoso Junior e/ou Liliane Kinczel 

 

7.2. Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução dos 

serviços, à Administração reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta 

responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, nos termos do artigo 

67 da Lei Federal 8.666/93. 

7.3. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada pelos servidões designados  

para cada departamento, que deveram acompanhar, fiscalizar em conformidade com o Art. 67 da Lei 

Federal nº 8.666/93  e  Art. 39, do decreto Municipal nº 1.991/2008, visando a observância do fiel 

cumprimento das exigências contratuais e encaminhar ao Departamento de finanças, os relatórios para 

os procedimentos de pagamento das notas. 

7.4. Ficará a cargo dos fiscais exercerem ampla, restrita e permanente fiscalização durante 

toda a execução dos serviços, bem como estabelecer parâmetro e diretrizes na execução dos mesmos. 

A fiscalização será realizada, visando garantir as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança e pontualidade dos serviços, produtos e materiais utilizados, além de outras atividades 
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pertinentes ao objeto contratual, podendo a Autarquia Municipal de Transito e Transporte tomar toda e 

qualquer decisão para assegurar a prestação adequada dos serviços. 

7.5. A contratada deverá dar pronto atendimento às reclamações e/ou observações feitas 

pela fiscalização, refazendo e retificando as suas expensas, os serviços que não estiverem com 

resultados satisfatórios, ficando sujeita à aplicação das penalidades previstas em contrato. 

7.6. A fiscalização deverá anotar em registro próprio as ocorrências de qualquer natureza 

verificadas durante a execução do contrato, para determinar o que for necessário para regularizá-las, 

inclusive notificando a CONTRATADA. 

7.7. Encaminhar à autoridade superior proposta de rescisão do contrato, quando o objeto 

estiver sendo executado de forma irregular, em desacordo com as especificações e, ainda, quando 

constatada a paralisação das execução ou cometimento de faltas que ensejem a adoção dessa medida 

ou de outras constante no Edital, garantida a ampla defesa à Contratada. 

7.8. Solicitar a imediata retirada do local, bem como s substituição de empregado da 

contratada que estiver sem crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência 

na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente. 

 

8. DA SUBCONTRATAÇÃO: 

8.1. É expressamente VEDADA a proponente vencedora do certame licitatório, quando Contratada a 

subcontratação para a execução do objeto desta licitação, com exceção dos bordados e serigrafias. 

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

9.1. Receber, conferir e avaliar o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos  

9.2.  Interromper a entrega dos materiais que estejam em desacordo com as especificações e demais 

exigências previstas no Edital e seus anexos; 

9.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos recebidos  com as 

especificações constantes do Edital e da proposta; 

9.4. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 

objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

9.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 

especialmente designado; 

9.6. Aplicar à contratada, quando for o caso, as penalidades cabíveis e em conformidade com a 

disciplina da Lei nº 10.520/2002, de seus decretos regulamentares e da Lei nº 8.666/1993 e alterações 

respectivas; 

9.7.  Rescindir a respectiva contratação, na forma e nas hipóteses previstas nos arts. 77 a 80, da Lei 

nº 8.666/93. 
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9.8. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto licitado, bem como por qualquer dano causado a 

terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

10.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal-e, na qual constarão as 

indicações referentes a: marca, fabricante,  procedência e prazo de garantia ou validade; 

10.2. Consertar, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte,  a peça de uniforme em 

que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 

10.3. Entregar o objeto no prazo de 20 (vinte) dias úteis, caso necessite de prorrogação de prazo com 

justificativa plausível por escrita, podendo ser por e-mail, desde que seja aceita pelo fiscal do 

departamento requisitante. 

10.4. Responsabilizar-se por todos os custos, diretos e indiretos, inclusive de transporte e de pessoal, 

necessários à entrega, orientação do uso dos materiais contratados, em plena conformidade com os 

termos e especificações previstos neste termo de referência e demais regras editalícias. 

10.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

10.6. Assumir a responsabilidade exclusiva de reembolsar aos cofres da CONTRATANTE qualquer 

prejuízo causado por seus funcionários durante a execução dos serviços, bem como o pagamento das 

multas previstas no Edital Licitatório, que porventura a CONTRATADA vier a incorrer; 

10.7. Manter seus empregados sempre limpos e asseados, quer no aspecto de vestuário e calçado, 

quer no de higiene pessoal, portando crachás. 

10.8.  Manter todos os equipamentos e utensílios necessários a execução dos serviços em perfeitas 

condições de uso, devendo os danificados, os que não gerem segurança ou façam alto nível de ruídos 

serem substituídos. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistemas de proteção, de modo a 

evitar danos à rede elétrica; 

10.9. Deverá responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser  vítimas os seus 

empregados quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e 

demais exigências legais para o exercício da atividade ora contratada. 
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11. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL  

11.1. Depois de homologado o resultado deste Pregão e Ata de Registro de Preços vigente, o licitante 

vencedor será convocado para assinatura do contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena 

de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

11.2. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, 

quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e 

aceito pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte. 

11.3. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á se o licitante vencedor mantém as 

condições de habilitação.  

11.4. Quando o licitante convocado não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidos, 

poderá ser convocado outro licitante para assinar o contrato, após negociações e verificação da 

adequação da proposta e das condições de habilitação, obedecida a ordem de classificação. 

 

12. DO PAGAMENTO: 

12.1. Os serviços prestados, depois de atestados pela fiscalização do contrato, serão pagos pela 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte até o 20º (vigésimo) dia útil seguinte ao da apresentação e 

aceitação dos documentos de cobrança correspondente. 

12.2. O pagamento será realizado conforme quantidades efetivamente entregues, mediante solicitação 

de pagamento protocolado na Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, devendo juntar Ordem de 

fornecimento, negativas Municipal, INSS, FGTS e Trabalhista, a qual será conferida e atestada pelo 

fiscal do contrato.  

12.3.  O atraso na entrega dos documentos acima descritos, por responsabilidade da contratada, 

isentará a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte - AMTT do pagamento de quaisquer acréscimos, 

sob qualquer título, relativos ao período em atraso. As Notas Fiscais/Faturas que apresentarem 

incorreções serão devolvidas a empresa para as devidas correções. 

12.4. Antes do pagamento, a Contratante verificará condições de habilitação e qualificação da 

Contratada, especialmente quanto a regularidade fiscal, que deverá ser realizada pelo Gestor/fiscal de 

contrato. 

12.5. A Contratada que estiver pendente de liquidação das negativas solicitadas no subitem 

acima, poderá ser notificada e sofrer as sanções cabíveis conforme legislação. 

 

 

13. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO MATERIAL 

13.1.  Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, o objeto desta licitação será recebido: 
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a) PROVISORIAMENTE 

Em até 05 (cinco) dias, contados da data da comunicação, por escrito, da conclusão do objeto pela 

EMPRESA, após a verificação das especificações técnicas do Termo de Referência e da Proposta 

Comercial. Esse recebimento será efetivado pelo gestor responsável pelo acompanhamento e 

fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes;  

b) DEFINITIVAMENTE 

Após a verificação de todas as peças, e após serem feitos todos os ajustes, caso haja necessidade dos 

mesmos, e também após a fiscalização, mediante a lavratura de termo de aceite pelo responsável por tal 

acompanhamento, que será assinado pelas partes, para que seja configurado o recebimento definitivo. 

 

13.1. Caso sejam insatisfatórias as condições de recebimento, será lavrado Termo de Recusa, no qual 

se consignarão as desconformidades, devendo o produto rejeitado ser substituído no prazo de até 10 

(dez) dias úteis, quando serão realizadas novamente as verificações pela fiscalização. 

13.2. Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará o fornecedor incorrendo em atraso 

na entrega e sujeito à aplicação das sanções previstas no Edital. 

13.3. Não serão aceitos os uniformes fornecidos em desacordo com as especificações contidas no 

Termo de Referência. Neste caso, o recebimento do(s) produto(s) escoimado(s) dos vícios que deram 

causa a sua troca será considerado recebimento provisório, ensejando nova contagem de prazo para o 

recebimento definitivo. 

13.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada 

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 

14. DA VIGÊNCIA DA ATA E DO CONTRATO: 

14.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses. 

14.2. A gestora da Ata de Registro de Preços será a servidora Josiane Farias. 

14.3. Cabe a gestora  gerenciar a Ata de Registro de preços, como determina Decreto 1.991/2008, 

art. 38, além das atribuições previstas no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93. 

14.4. Os contratos oriundos da Ata de Registro de Preços,  serão de acordo com a solicitação do 

Gestor de contratos conforme solicitação dos Departamentos requisitantes, contados a partir da 

assinatura e publicação do contrato, em Diário Oficial do Município de Ponta Grossa, podendo por 

acordo das partes, ser prorrogado nos termos da Lei n° 8.666/93, mediante termo aditivo, devidamente 

autorizado pela autoridade competente. 

14.5. A(s) empresa(s) deverá(ão) manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com 

as obrigações por ela(s) assumidas, respeitadas todas as condições de habilitação e qualificação aqui 

exigidas, na forma do art.55, XIII da Lei n° 8.666/93. 
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ANEXO 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 

ANEXO 02 - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002/2020 

 PROPOSTA DE PREÇO 

 

A empresa___________________________________________devidamente inscrita no CNPJ – MF, 

sob o n°________________________ vem pelo presente, através de seu representante que esta 

subscreve, apresentar sua proposta de preços no Pregão Presencial SRP n° ___ /2020. 

 

 

 

Declara outrossim, que concorda com todos os termos do Edital e compromete-se a cumprir todas as 

exigências, sobretudo quanto a entrega dos produtos, conforme as especificações dispostas no ANEXO 

01 – TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

LOTE 01 –  BIRIBA 

Item  

 

Descrição Quant Unitário Total 

01 

 

Biribas confeccionadas em cordura 1000 (nylon) com trama 

sarjado, fundo na cor azul marinho, medindo 10,5 cm de 

comprimento x 2,5 cm de largura. 

150   

 Biribas confeccionadas em cordura 1000 (nylon) com trama sarjado, 

  fundo na cor azul marinho,  

 medindo 10,5 cm de comprimento x 2,5 cm de largura.  

 Todo o perímetro externo é contornado por uma faixa bordada na cor branca, com 02 (dois) 

mm de largura.  

 As inscrições em letras do tipo ARIAL na cor branca para a função e nome do Agente de 

Trânsito e, 

  Na cor vermelha para o Tipo Sanguíneo,  

 Dimensões: para a função: 0,55 cm de altura e no máximo, 0,5 cm de largura, conforme a 

configuração própria de cada letra;  

 para o nome do Agente: 0,75 cm de altura e, no máximo 0,7 cm de largura.  

 No verso, aplicação de velcro macho, costurado em toda a extensão da tarja, com largura de 

2,5 cm. 
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LOTE 02: BONÉ AZUL/BRANCO/AZUL MARINHO  

Item  

 

Descrição Quant Unitário Total 

01 

 

Boné  cor azul, modelo esporte , confeccionado em tecido 

microtel 100% poliéster,  

. 

300   

02 Boné na cor branca, confeccionado em  tecido microtel – 100% 

poliéster. 

250   

03 Boné na cor azul marinho, em tactel,  com regulagem de fivela 

e metal. 

100   

DESCRIÇÃO BONÉ ESTAR 

 Tecido  microtel, em azul, 

 dublado para dar estrutura bem definida, regulador por meio de velcro de 2,5 cm (dois 

centímetros e meio),  

 aba com alma de laminado de PVC anatômico e coberto com o mesmo tecido da peça,  com 

05 (cinco) costuras,  

 debrum para realçar os detalhes,   

 bordado na parte da frente: 

 a Bandeira do Município de Ponta Grossa nas medidas: 3,5 cm (três centímetros e meio) de altura 

x 6,0 cm (seis centímetros) de comprimento, em alta definição 

 na lateral direita a inscrição “ESTAR” e, na 

 lateral esquerda a inscrição “AMTT”, e ambas na cor branca. 

 

DESCRIÇÃO BONÉ  TRÂNSITO 

 Tecido microtel, cor branca, 

 modelo esporte, dublado para dar estrutura bem definida,  

 regulador por meio de velcro de 2,5 cm (dois centímetros e meio),  

 aba com alma de laminado de PVC anatômico e coberto com o  mesmo tecido da peça, com 

05 (cinco) costuras, 

  debrum para realçar os detalhes, nas duas laterais da aba do boné, colocar uma faixa de 

03 (três) cm do mesmo tecido em cor preta.  

 Bordado: 

 na frente : Bandeira do Município de  Ponta Grossa, medindo 3,5 cm de altura x 6,0 cm de 

comprimento em alta definição bordado;   
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 na lateral direita a inscrição “TRÂNSITO” e, 

 na lateral esquerda “AMTT”, ambos em cor azul idêntico ao da bandeira. 

 

DESCRIÇÃO  BONÉ  DET – AZUL MARINHO 

 Tecido tactel azul amarinho, 

 Com regulagem de fivela de metal (estilo fivela jacaré); 

 Com 03 costuras na vertical sendo: 

 02 costuras inteiras nas laterais até a aba do boné; 

 01 (uma) costura no meio que finaliza na costura horizontal; 

 Com 01 costura na horizontal sendo:  

 Na frente, com aproximadamente 7,0 cm da aba, essa costura se encontra com as verticais; 

 Bordado: 

 na parte frontal a Bandeira do Município de Ponta Grossa medindo 3,5 cm de altura e 

6,0 cm de comprimento; 

 Lateral esquerdo bordado na cor azul celeste: ”AMTT” com medidas de 4,0 cm de 

largura e 1,2 cm de comprimento; 

 Lateral direita bordado na cor azul celeste: “DET” com medidas de 4,5cm de largura e 

1,2cm de comprimento; 

 O produto deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes de costuras; 

 As costuras devem ser planas e não deverão apresentar descontinuidade e/ou desvios externos; 

 O produto não poderá apresentar desfiamento na superfície do tecido nem esgarçamento de 

costuras; 

 As bordas do tecido deverão ser acabadas com bainhas e o acabamento deve ser executado em 

alta qualidade e excelente aspecto visual. As estampas bordadas deverão ser de boa qualidade, 

com nitidez de detalhes, cores consistentes, apresentando resistência a dobraduras e 

amassamentos; 

 Deverá ser confeccionado nos tamanhos P, M  e G; 

 

   LOTE 03  –  BLAZER FEMININO  

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Blazer feminino, em cor preta, padrão 

alfaiataria, confeccionado em poly two way, 

modelo acinturado,  

100   

BLAZER FEMININO: 
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 Tecido: Poly Two Way, composição: 94% poliéster e 06% elastano; 

 Blazer padrão alfaiataria, modelo acinturado, cor preta; 

 Bordado do lado esquerdo do peito,  na cor azul celeste: 

 “AMTT” na horizontal medindo 4,0 cm por 01cm; 

 “ADMINISTRAÇÃO” na horizontal medindo 8,0 cm por 01 cm; 

 Este bordado citado acima considerando entrelinhas, deverá ter no total de medidas 9,0 cm por 

3,5 cm; 

 Com abertura frontal, com 02 botões pretos de 20 mm com 04 furos; 

 As casas dos botões deverão ter tamanhos 25 mm, no sentido horizontal, deve ser feita em 

caseadeira industrial de modo a impedir o desfiamento ou esgarçamento do tecido; 

 Com 02 bolsos frontais, embutidos, na horizontal, medindo 12 cm de largura x 14 cm de 

comprimento; 

 Forro composto de 100 % poliéster; 

 Ombreira de ½ polegadas, de feltro composto de 100 % poliéster; 

 Mangas padrão alfaiataria forradas com tecido 100% poliéster; 

 Deverá ter a frente entretelada; 

 Os punhos, barra e a gola deverão ter reforço de entretela 67% poliéster e 33 % viscose nos dois 

lados do tecido; 

 Todas as costuras deverão ser invisíveis no acabamento de barras e mangas; 

 As costuras devem ser rebatidas e bem acabadas de modo a impedir o desfiamento ou 

esgarçamento do tecido; 

  Com 02(dois) botões sobressalentes, costurados no interior de cada peça do uniforme, 

em local que não prejudique a vestimenta; 

 As peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais com indicação do tecido, marca do 

confeccionista e tamanho do manequim. 

LOTE 04 – BLAZER (ADM) 

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 Blazer Feminino, na cor preta 80   

02 Blazer masculino, na cor preta. 20   

 

 Confeccionado em tecido de neoperene, material 90% poliéster e 10% elastano; 

 Modelo feminino; 

 Cor preta; 
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 Gola em “V”; 

 Com 02 (dois) bolsos externos; 

 Abertura frontal com fechamento através de 01 (um) botão na mesma cor do tecido; 

 Manga longa; 

 Nas costas sem abertura; 

 Com dois recortes frontal e dois costal; 

 Com 01(um) botão sobressalente, costurados no interior de cada peça do uniforme, em 

local que não prejudique a vestimenta; 

 As peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais com indicação do tecido, marca do 

confeccionista e tamanho do manequim. 

 

BLAZER MASCULINO 

 

 Padrão alfaiataria; 

 Modelo com 02 (dois) botões; 

 Gola esporte: 

 Borda frontal levemente arredondada: 

 Dois bolsos inferiores retos: 

 01 (um) bolso superior embutido lado esquerdo; 

 01 (um) bolso interno lado esquerdo; 

 Tecido composto de 94% poliéster e 6% elastano, gramatura 233 g/m²; 

 Armação do tecido em Sarja 2/1 d, cor azul noite; 

 Forro 100% poliéster; 

 Botão 100% resina de poliéster na cor preta, tingidos a massa; 

 As costuras deverão ser bem acabadas para que o tecido não desfie; 

 As casa dos notões deverão ser em máquina caseadeira industrial; 

 A frente inteira deverá ser entretelada; 

 Deverá ser forrado; 

 Peitoral de feltro com entretela dura. 

 Com 01(um) botão sobressalente, costurados no interior de cada peça do uniforme, em 

local que não prejudique a vestimenta; 

 As peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais com indicação do tecido, marca do 

confeccionista e tamanho do manequim. 
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LOTE 05 – BLUSA DE LÂ   

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Blusa de lã, 100% acrílico, fio duplo, nas cores: 

preta, cinza e azul marinho, decote “V” 

937   

DESCRITIVO BLUSA DE LÃ:  

 100% acrílica, fio duplo, nas cores preta, cinza e azul marinho; 

 Ser tecido em fio de inverno NM 2/28; 

 Ponto meia malha; 

 Malha sanfonada dois por um,  

 Colocação da gola na peça será remalhada, 

 Sanfonas dois por um nas barras e mangas, com dimensão de 7 cm (sete centímetros); 

 Sanfona do decote com 3 cm (três centímetros); 

 Gramatura da malha deverá estar em 0.0205 à 0.022 g/cm²; 

 Decote “V”; 

 Manga longa; 

 Punhos duplos, cintura e gola sobre o “V” deverão ser caneladas; 

 Tecelagem firme; 

 As costuras e arremates devem ser bem  acabadas de modo a impedir desfiamento ou 

esgarçamento do tecido e bem reforçadas de modo a impedir a abertura das mesmas. 

 As bordas dos tecidos deverão ser overlocadas, com acabamento de alta qualidade e excelente 

aspecto visual. 

 As linhas para os tecidos devem ser poliéster/algodão ou puro Poliester, nº 80. 

 Para overlock deverão ser utilizadas linhas de poliester filamento continuo ou similar. 

 A tolerância será de 0,4 cm para as sanfonas e 0,1 cm para as outras dimensões. 

 As peças deverão ser embaladas individualmente com o nome de cada servidor; 

 As peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais com indicação do tecido, marca do 

confeccionista (razão social e CNPJ), e tamanho do manequim, composição do tecido, 

orientações sobre lavagem, secagem, passamento da peça, e outras informações relevantes que 

se fizerem necessárias;                                                                                                                 

ESPECIFICAÇÃO DO BORDADO 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO – COR PRETA 

 “AMTT” – bordado do lado esquerdo, em cor branca, na horizontal, medindo 4,0 cm de 

comprimento x 1,2 cm de largura; 
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 “DEPTRAN” -  bordado do lado esquerdo, em cor branca, na horizontal, medindo 4,0 cm 

de comprimento x 1,2 cm de largura,  

 Este bordado citado acima considerando entrelinhas, deverá ter no total de medidas 8,0 cm por 

3,0 cm; 

 NOME DO AGENTE DE TRÂNSITO -  lado direito nas mesmas medidas deverá ser 

bordado o nome do Agente de Trânsito.  

A lista dos nomes dos agentes será fornecida pelo fiscal de contrato no ato da Ordem de 

Fornecimento. 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – COR AZUL MARINHO 

 “ENGENHARIA DE TRÁFEGO” - bordado do lado esquerdo em letras maiúscula fonte 

arial, na cor azul celeste, medindo 8,0 cm de comprimento x 1,0 cm de largura 

 

;ADMINISTRAÇÃO DA RODOVIÁRIA – COR PRETA 

 “AMTT” – do lado esquerdo, na cor azul celeste na horizontal medindo 4,0 cm de 

comprimentox 1,0 cm de largura; 

  “ADMINISTRAÇÃO” - bordado do lado esquerdo,  cor azul celeste, na horizontal, 

medindo 8,0 cm de comprimento x 1,0 cm de largura. 

Este bordado citado acima considerando entrelinhas, deverá ter no total de medidas 9,0 cm por 3,5 cm. 

 

MANUTENÇÃO – COR CINZA 

 “MANUTENÇÃO” – bordado do lado esquerdo, na cor preta, em semicírculo medindo 09 cm de 

comprimento x 01 cm de largura, em letra arial. 

 “AMTT” - bordado do lado esquerdo, na cor preta, na horizontal, medindo 04 cm de 

comprimento x 01 cm de largura, 

Este bordado citado acima considerando entrelinhas, deverá ter no total de medidas 9,0 cm por 4,0 cm. 

 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

Logo da AMTT  – bordado do lado esquerdo, na cor azul celeste na horizontal medindo 5,0 cm de 

comprimento x 5,0 cm de largura; 
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LOTE 06 – CALÇA CARGO  

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Calça modelo cargo, 

unissex(masculino/feminino), tecido Rip Stop, 

na cor azul marinho 

1400   

 

DESCRIÇÃO: 

 Aspectos gerais: 

 Acabamento e constituição hidrorrepelente, apresentando qualidade específica de não 

amarrotamento, estabilidade e resistência; 

 Dimensões internas aproximadas do efeito quadriculado – trama 5 ou 6mm; 

 Densidade urdume de 40 fios por cm e trama de 21 fios por cm, com ligamento em Tela (Rip 

Stop);  

 Estrutura do tecido com armação em tela, com efeito tipo Rip Stop;  

 Resistência mínima a tração trama de 40,00 kgf e a tração mínima do urdume de 70,00 Kgf;  

 Resistência mínima ao rasgo (trama e urdume) de 3,00 kgf;  

 Repelência à água de no mínimo 70%;  

 

Acabamento: 

 Cós: Tecido duplo, com o mesmo tecido da calça, medindo 4,5 cm(quatro centimetros e meio)  

de largura, pesponto simples em todo o contorno, em duas partes, tendo na união do traseiro, 

internamente, uma sobra de aproximadamente 4 cm (quatro centímetros) em ambos os lados, 

para eventuais ajustes da cintura;  

 Acabamento das pontas com travetes e fechamento com botão;  

 Com 06 (seis) passadores externos para cinta, do mesmo tecido da calça, com 6 cm (seis 

centímetros)  de largura e 5 cm (cinco centímetros) de altura, embutidos na parte inferior do cós 

e com 03 (três) travetes na parte superior;  

 Os passadores serão distribuídos da seguinte forma: na parte frontal iniciando junto à lateral do 

bolso, nas laterais centralizados pela costura lateral e os traseiros divididos em espaços iguais.  

 

Bolso frontal: 02 (dois) bolsos, um de cada lado, chapados, com cantos quadrados;  Abertura 

arredondada, arrematada em overlock e dobra formando bainha de aproximadamente 0,8 cm 

(zero virgula oito centímetros) com pesponto duplo;  

 A parte interna do bolso  devera é do próprio tecido da calça; 
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 Bolso fixado com pesponto duplo em todo contorno, sendo a parte superior embutida no cós e 

lateral embutido junto à costura de união lateral da perna;  

 Travetes nas extremidades da abertura;  

 

Bolso lateral da perna: 2 (dois) bolsos, um de cada lado, com prega fêmea vertical de 4 cm 

(quatro centímetros) de largura (aberta - para permitir a expansão do bolso); Tamanho de 16 cm  

(dezesseis centímetros) de abertura e 20 cm (vinte centímetros) de altura;  

 Abertura com limpeza em overlock e bainha simples de 2 cm (dois centímetros); Fixados com 

pesponto duplo em todo contorno, sobre a costura lateral e posicionados abaixo do bolso frontal 

de tal forma que, após a colocação da lapela fique um espaço de 3 cm (três bcentímetros) entre 

o bolso frontal e a lapela;  

 Fechados por zíper; Lapela superior com pesponto duplo em todo o contorno da largura do 

bolso, com 4 cm (quatro centímetros) de altura, forrada internamente com entretela;  

Bolso traseiro: 2 (dois) bolsos FALSOS,  um de cada lado; 

Braguilha: Fechada por zíper de metal;  

 Pesponto duplo a 4 cm (quatro centímetros) da borda;  

 Travetes na parte inferior para não haver rupturas; forrada no mesmo tecido, com pesponto de 

35 mm    (trinta e cinco milímetros) de largura; 

Gancho dianteiro: Com limpeza em overlock, junção até a braguilha em máquina reta e com 

pesponto duplo;  

 Travete na parte interna junto à costura de união dos ganchos;  

 Sobra interna de tecido, de forma proporcional a sobra do cós, para eventuais ajustes;  

 Extremidades da sobra com limpeza em máquina overlock;  

 Fechamento do gancho em máquina reta com duas costuras (uma sobreposta a outra);  

Pernas: Ligeiramente cônicas com acabamento em overlock;  

 Costuras laterais e entrepernas em interlok bitola larga de 10 mm (dez milímetros);  

 Pesponto duplo sobre a costura de junção lateral das pernas;  

 Reforços do mesmo tecido da calça, retangulares, medindo 20 cm (vinte centímetros) de 

altura, com costuras cruzadas (5,5 cm de largura x 6 cm de altura), fixados com pesponto 

duplos, na altura dos joelhos, embutidos nas costuras de junção interna e lateral das pernas; 

Pense traseira: Uma em cada lado, para ajuste da cintura, costurada com máquina reta, terminando 

abaixo da lapela, centralizada pelo bolso traseiro;  

Identificação nas peças 

As peças deverão trazer, internamente, etiqueta (s) com as seguintes informações: 

 Nome do fabricante (razão social); 
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 No verso da etiqueta constar CNPJ e origem da Indústria; 

 Número (tamanho do manequim); 

 Composição do tecido; 

 Orientações sobre lavagem, secagem, passamento da peça; 

 A costura deverá ser executada dentro dos padrões de alta qualidade.  

 O travete deve ser colocado por sobre a costura de segurança do interlock.  

 O aspecto visual das costuras deve ser de alta qualidade e excelente acabamento. O produto não 

poderá apresentar desfiamento e sobreposição de costuras.  

 Todas as costuras deverão ser soldadas. 

  Linha 100% poliéster nº 80, na cor do tecido; 

 Entretela tecida, termo colante, com 67% poliéster e 33% algodão, peso 125g/m2, acabamento 

firme;  

 Pespontos 3,5 a 4 pontos por centímetro;  

 As peças deverão conter 02 (dois) botões sobressalentes, costurados no interior de cada 

peça do uniforme, em local que não prejudique a vestimenta; 

                                                                  

LOTE 07 – CALÇA/CAMISA POLIBRIM -  

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Calça, em tecido polibrim,  na cor azul marinho, 

modelo masculino 

300   

02 Camisa manga longa, em tecido polibrim,  na 

cor azul marinho, modelo masculino, com 

faixas refletivas 

50   

 

CAMISA MANGA LONGA: 

 Confeccionada em polibrim, na cor azul marinho. 

 Mangas compridas, tombadas e rebatidas com pespontos, com carcela dupla com um botão de 

massa na mesma tonalidade do tecido, em cada manga; com punhos simples, altura de 6,0 cm, 

pespontados e abotoáveis com dois botões de massa na mesma tonalidade do tecido, em cada 

punho. 

 Gola modelo esporte, com entretela 100% algodão, pespontados, com botão embutido debaixo 

da gola e fechado com um botão em casa horizontal; 

 Abotoamento entretelado apenas de um lado; 
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 Botões de massa 04 furos, de 1,2 cm; os botões devem ser todos na mesma tonalidade do 

tecido; 

 As casas dos botões deverão ser feita em caseadeira industrial de modo a impedir o desfiamento 

ou esgarçamento do tecido. 

 Com 01 bolso do lado esquerdo na altura do peito, modelo de bico, bainha simples com reforços 

mosqueados nos cantos, medindo 12 cm largura por 13,5 cm altura; 

 Bordado acima do bolso, na cor branca, na horizontal medindo 10 cm por 1,0 cm, nome do 

servidor. 

 Nas costas; 

 “AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE” e, 

 Abaixo: 

 “SINALIZAÇÃO” em meia lua a 180°, na cor branca. 

  FAIXA REFLETIVA: deve atender a norma ABNT NBR 15292:2005. Película refletiva 

composição:  Scotchlitev 8910 tecido prata (no corpo da peça, conforme descritivo. Algodão 

poliéster brilho típico de 500cd/1x/m2,  alta visibilidade EM 471 classe 2 e ANSI/ISEA 107-1999 

nível scotchlite High Gloss 6160 (filme cristal). Na barra da peça brilho típico de 700cd/1x/m2. 

 Faixas refletivas com largura de 5,0 cm, sendo uma faixa logo abaixo da identificação nas costas 

e outra 20 cm abaixo, 

 Todas as bordas internas deverão ser overlocadas. 

 As costuras devem ser bem acabadas de modo a impedir desfiamento ou esgarçamento do 

tecido e bem reforçadas de modo a impedir a abertura das mesmas. 

 Com 02(dois) botões sobressalentes, costurados no interior de cada peça do uniforme, em 

local que não prejudique a vestimenta e etiqueta com todas as informações exigidas. 

 As peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais com indicação do tecido, marca do 

confeccionista e tamanho do manequim. 

 

DESCRIÇÃO CALÇA MASCULINA: 

 Calça em polibrim, na cor azul marinho, com costuras duplas. 

 Cós traseiro com elástico, 

 Com zíper de 18 cm na cor azul marinho; 

 Com 01 botão de massa azul marinho, de 1,5 cm com 04 furos; 

 A casa do botão deverá ter tamanhos 1,9 cm, no sentido horizontal, deve ser feita em caseadeira 

industrial de modo a impedir o desfiamento ou esgarçamento do tecido; 

 Com 07 passadores para cinto, com travetes. 
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 Com dois bolsos modelo faca na frente, nas laterais, forrados com tecido 100% poliéster, medindo 

16 cm de comprimento por 15 cm de profundidade; 

  Um bolso sanfonado na perna direita, medindo 15 cm de largura x 15,5 cm de comprimento e 0,5 

cm na parte inferior, com lapela medindo 15 cm de largura x 7,0 cm de comprimento, com 

pespontos duplos; 

 Um bolso traseiro com pespontos, medindo 16,5 cm de largura x 17 cm de comprimento com 

lapela medindo 16,5 cm de largura x 6 cm de comprimento; 

 Todas as bordas internas deverão ser overlocadas; As costuras devem ser bem acabadas de 

modo a impedir desfiamento ou esgarçamento do tecido e bem reforçadas de modo a impedir a 

abertura das mesmas; 

 O travete deve ser colocado, nos cantos dos bolsos, nos passadores, na junção e entre pernas 

para segurança do interlock,  

 PELÍCULA  REFLETIVA: Composição: 

  Scotchlitev 8910 tecido prata (no corpo da peça, conforme descritivo). 

 Algodão poliéster brilho típico de 500cd/1x/m2. 

 Alta visibilidade EM 471 classe 2 e ANSI/SEA 107-1999nível Scotchlite High Gloss 6160 

(Filme cristal). Q barra da peça brilho típico de 700cd/lx/m2.. 

 Faixas refletivas com largura de 5 cm, sendo uma faixa que fique no meio da coxa e outra 

próxima a panturilha. 

 Com 02(dois) botões sobressalentes, costurados no interior de cada peça do uniforme, em 

local que não prejudique a vestimenta. 

 As peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais com indicação do tecido, marca do 

confeccionista e tamanho do manequim. 

TAMANHOS: P, M, G, GG e EG. 

 

LOTE 08 – CALÇA FEMININA/MASCULINA PRETA (Rod/Detra) 

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Calça feminina cor preta, em tecido poli two 

way, modelo social,  

200   

02 

 

Calça masculina, tecido poly two way, cor preta, 

padrão alfaiataria,  

100   

 

DESCRIÇÃO CALÇA FEMININA 

 Tecido: Poly Two Way, composição: 94% poliéster e 06% elastano; 
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 Social, com bolsinho interno, pequeno, no cós, 

  tecido em cor preta; 

 Cós alto 6,0 (seis) cm, transpassado, duplo, com costuras em todas as bordas, com entretela de 

tecido 67% poliéster e 33 % viscose em toda sua extensão fixas nas costuras, indeformável; 

 Com 02 (dois) botões de massa, na cor preta de 1,5 cm com 04 furos; 

  As casas dos botões deverão ter tamanhos 1,9 cm, no sentido horizontal, devem ser feitas em 

caseadeira industrial de modo a impedir o desfiamento ou esgarçamento do tecido. 

 Zíper poliéster 4.5 médio fino com cursor automático preto; 

 Deverá ter duas pregas na vertical, na parte traseira, viradas para dentro, uma do lado direito e 

outra do lado esquerdo, abaixo do cós medindo 6 cm; 

 Todas as bordas internas deverão ser overlocadas; 

 As costuras devem ser bem acabadas de modo a impedir desfiamento ou esgarçamento do 

tecido e bem reforçadas de modo a impedir a abertura das mesmas. 

 

DESCRIÇÃO CALÇA MASCULINA 

 Tecido: Poly Two Way, composição: 94% poliéster e 06% elastano; 

 Social, padrão alfaiataria, cor: preta; 

 Cós com costuras em todas as bordas, com entretela em toda sua extensão, fixas nas costuras, 

indeformável;  

 Com 07 passadores; com 01 gancho preto de latão 1,1 cm; 

 Zíper poliéster 4.5 médio fino com cursor automático preto; 

  Deverá ter duas pregas na vertical, na parte traseira, viradas para dentro, uma do lado direito e 

uma do lado esquerdo, abaixo do cós até o bolso; 

 Com dois bolsos modelo faca nas laterais forrados com tecido 100 % poliéster; 

 Com dois bolsos traseiro embutidos, forrados com tecido 100 % poliéster, presos por um botão 

de 1,5 cm com 04 furos; 

 As casas dos botões deverão ter tamanhos 1,9 cm, no sentido vertical, deve ser feita em 

caseadeira industrial de modo a impedir o desfiamento ou esgarçamento do tecido. 

 Todas as bordas internas deverão ser overlocadas; 

 As costuras devem ser bem acabadas de modo a impedir desfiamento ou esgarçamento do 

tecido e bem reforçadas de modo a impedir a abertura das mesmas. 

 O travete deve ser colocado, nos cantos dos bolsos, na junção e entre pernas para segurança do 

interlock. 

 Todas as peças devem  ser entregues passadas com frisos;  
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 Deverá ter em todas as peças 02(dois) botões sobressalentes, costurados no 

interior de cada peça do uniforme, em local que não prejudique a vestimenta. 

 As etiquetas devem conter todas as informações exigidas. 

 

 

LOTE 09 – CALÇA FEMININA/MASCULINA CINZA CHUMBO  

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 Calça feminina cor cinza chumbo, em tecido 

polycotton,  

24   

02 Calça masculina cor cinza chumbo, em tecido 

polycotton 

18   

 

 DESCRIÇÃO CALÇA  

 Tecido: Poly Cotton, composição: 33% algodão e 67% poliéster; 

 Cor: cinza chumbo; 

 Meio cós / meio elástico; 

 No meio cós deverá ter costuras em todas as bordas e no meio elástico com 03 (três) costuras 

horizontais, sendo uma em cima, uma no meio e outra embaixo; 

 Com zíper cinza, poliéster, 4.5 médio fino com cursor automático; 

 Com 01 botão de massa na cor cinza 1, 5 cm com 04 furos; 

  A casa do botão deverá ter tamanhos 1,9 cm, no sentido horizontal, deve ser feita em 

caseadeira industrial de modo a impedir o desfiamento ou esgarçamento do tecido; 

 Com 07 passadores para cinto;  

 Com dois bolsos modelo faca na frente, nas laterais, forrados com tecido 100% poliéster, 

medindo 16 cm de comprimento por 15 cm de profundidade; 

  Um bolso sanfonado na perna direita, medindo 15 cm de largura x 15,5 cm de comprimento e 

0,5 cm na parte inferior, com lapela medindo 15 cm de largura x 7cm de comprimento, com 

pespontos duplos; 

 Todas as bordas internas deverão ser overlocadas; 

 As costuras devem ser bem acabadas de modo a impedir desfiamento ou esgarçamento do 

tecido e bem reforçadas de modo a impedir a abertura das mesmas; 

 O travete deve ser colocado, nos cantos dos bolsos, nos passadores, na junção e entre pernas 

para segurança do interlock,  
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 Com 02(dois) botões sobressalentes, costurados no interior de cada peça do uniforme, em local 

que não prejudique a vestimenta. 

 As peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais com indicação do tecido, marca do 

confeccionista e tamanho do manequim. 

 

 

LOTE 010 - CALÇA FEMININA/MASCULINA DE SARJA  

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Calça feminina, na cor preta , confeccionada em 

sarja com algodão e elastano, composição 97% 

algodão e 3% elastano. 

160   

02 Calça masculina, na cor preta, confeccionada 

em sarja com algodão e elastano, composição 

97% algodão e 3% elastano. 

80   

 

CALÇA FEMININA: 

 Calça modelo skinny FEMININO 

 Cor preta 

 Confeccionada em sarja com 97% algodão e 3% elastano,  

 Modelagem slim com pernas e barra levemente  ajustadas; 

 Bolsos frontais tipo faca; 

 Na parte de trás bolsos com botões de massa; 

 Fechamento frontal com zíper e dois botões na cor do tecido 

 Cós com passantes 

                                                       

CALÇA MASCULINA: 

 Calça modelo skinny MASCULINO 

 Cor preta 

 Confeccionada em sarja com 97% algodão e 3% elastano,  

 Modelagem slim com pernas e barra levemente  ajustadas; 

 Bolsos frontais tipo faca; 

 Na parte de trás bolsos com botões de massa; 

 Fechamento frontal com zíper e dois botões na cor do tecido 

 Cós com passantes 
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LOTE 0 11 – CALÇADO (BORZEGUIM 

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Calçado cano curto, na cor preta, borzeguim, de 

proteção para uso profissional, tipo botina com 

cadarço. Indicado para campos de uso C0 (sem 

biqueira de aço) e C3 (ambientes úmidos). 

836   

 

 Calçado de proteção de uso profissional, tipo botina com cadarço,  

 Com borda acolchoada com três gomos,  

 Sem bico de aço, 

 Com forração interna em couro. 

 Confeccionada em Vaqueta box (alto rilho) de flor integral hidrofugada, de espessura 1,8/2,0 mm 

 Acabamento na cor preta curtida ao cromo, com acabamento a base de água em poliuretano 

com alto brilho, estampa lisa espessura 2,0mm; 

 GASPEA: sem defeito natural do couro, isenta de cortes, cicatrizes, calosidades, picadas 

e manhas; 

 Forrada em tecido não tecido de fibra curta, absorvente composto de poliéster. 

 TALONEIRA: reforço traseiro, couro vacum, flor integral hidrofugada, 

 Acabamento com estampa pólvora lisa; 

 Cor preta; 

 Espessura 1,8/2,0 mm, classificação de 1ª qualidade. 

 LINGUETA: sistema solidária (língua-fole), costurada na face interna do cabedal e 

gáspea; 

 Em couro macio e acolchoada, forrada com couro vaqueta, fibra poliamida dublado; 

 Com espuma de PU interna; 

 Externamente as partes das peças que ficam sobpostas, deverão  ter bordas chanfradas com 

rebaixo “à zero! E, as que sobrepõem com chanfro esquinado preservando parte do “carnal” e a 

resistência do material; 

 ILHOSES: formato arredondado, em ferro oxidado 110/60, com dez furos por pé, sendo cinco de 

cada lado; 

 BIQUEIRA: Termoplástica, resinada, com base forrada em couro semiacabado, com 1,20 mm a 

1,35 mm de espessura, em formato anatômico, conformado termicamente. 
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 PALMILHA DE MONTAGEM: em couro vacum curtido ao tanino, com 2,5 mm de espessura, 

macia, flexível e resistente à quebra e ruptura pela flexão, devendo ser costurada ao cabedal 

através do sistema “strobel”, 

NOTA:  Sistema Strobel, o calçado não tem acréscimo de material no cabedal na região 

da montagem, ou seja, o cabedal do calçado fica exatamente na quina da forma, sendo o 

mesmo costurado na palmilha de montagem. 

 PALMILHAS DE MONTAGEM: anatômicas, antibactericida, antifungo, conformável em EVA com 

micro furos que proporcionam melhor eliminação do suor (micro perfurada) 

 

NOTA:  DEVERÁ FORNECER  EXTRA -  01 (UM) PAR DE PALMILHA CONFORMADA EM 

EVA, A CADA PAR DE CALÇADO 

 

  FORRO  FRONTAL: couro semiacabado, reveste internamente a gáspea, proporcionando maior 

conforto e absorve naturalmente o suor dos pés. 

 FORRO LATERAL: couro semiacabado, reveste internamente a região traseira, proporcionando 

maior conforto e absorver naturalmente o suor dos pés. 

 

 CONTRAFORTE:  termoplástico, em formato anatômico e conformado termicamente, devendo 

ter aproximadamente 1,5 mm a 2,0 mm de espessura, para proporcionar maior proteção do 

calcanhar. 

 Alma de plástico em polipropileno, medindo aproximadamente 110 mm de comprimento, 20 mm 

de largura e 0,8 mm de espessura; 

 CORDÃO: (atacador) em algodão, em cor preta encerado, com 8mm de largura e 105 cm de 

comprimento, com ponteiras resinadas e comprimidas; 

 CANO ALMOFADADO: em couro com espessura entre 1,0 mm a 1,2 mm, costurado em três 

gomos com linha de poliéster, com enchimento em espuma de poliuretano 15 mm e densidade 

aproximada 45/kg/m³; 

 O cano deve ter internamente forro em tecido não tecido de fibra curta, absorvente, 

composto de poliéster; 

 Altura do cano deverá ser correspondente ao tamanho da bota Solado constituído de duas 

camadas de poliuretano (PU), expandido em bi densidade, injetado diretamente no cabedal, sendo:  

iii. a primeira camada (entressola) macia e leve, deverá ter aproximadamente 0,4 g/cm³ de 

densidade, 8 mm de espessura de massa; 
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iv. a segunda (solado), mais compacta, deverá ser resistente à abrasão, objetos cortantes e 

perfurantes, e ter aproximadamente 1,0 g/cm³ de densidade e 3 mm de espessura de 

massa, com antiderrapantes de aproximadamente 3 mm de altura por 5 mm de largura; 

 o salto deve medir aproximadamente 24 mm de altura (excluído o antiderrapante), e 

deverá ter um dispositivo de absorção de impacto na região do calcanhar; 

 resistência a tração alongamento de no mínimo 5,0 Mpa – 400%; 

 flexões contínuas; 

 os corpos-de-prova sem corte inicial devem apresentar-se sem dano algum após 30.000 

ciclos de flexões e os corpos-de-prova com corte inicial de 2mm podem sofrer um 

acréscimo de 4 mm após igual quantidade de ciclos. 

 LINHAS:  de nylon na cor preta, superior nº 40 e inferior nº 60; 

 Agulha utilizada no pesponto, será a de nº 100 –ponta de lança com corte direito ou 

esquerdo; 

 Pontos aproximadamente 4 pontos por cm 

 Embalagem acondicionada o par individualmente em caixa de papelão com identificação 

de modelo, tamanho e data de fabricação. 

                                          

LOTE 012 – CALÇADO CANO LONGO 

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Calçado cano longo de couro vaqueta, na cor 

preta, estampa pólvora, hidrofugada 

800   

 

 Bota de couro vaqueta na cor preta; 

 Estampa pólvora, hidrofugada, com espessura entre 1,8 mm e 2,0 mm, com penetração de água 

não superior a 10% em duas horas, sem marcas de pestes, isentas de cortes, furos, cicatrizes, 

calosidades, picadas, manchas, bem como sinais de parasitas, ou seja, carrapato, berne e outros 

defeitos provocados por riscos de cerca, chifrada, marca de fogo e outros; 

 FORRO:  a bota deverá ser toda forrada em couro vestuário tipo pelica, curtida ao cromo bem 

macia, cor preta, espessura 8/10 linhas (inclusive a gáspea), sendo que apenas a parte frontal do 

cano deverá ser forrada em tecido 100% poliéster em cor preta gramatura 115 g/m², dublado 

com espuma de poliuretano de 3 mm de espessura; 

 CANO: o cano da bota deverá possuir em sua parte frontal uma proteção (aneleira) interna, em 

policarbonato de 2 mm de espessura, medindo aproximadamente 17,0 de altura x 11,0 cm de 

largura. 
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   A altura do cano deverá estar de acordo com a seguinte tabela: 

 Lingueta: em couro vacum vestuário tipo pelica, curtida ao cromo, bem macia, colocada na parte 

lateral interna do calçado; 

 Biqueira: em plástico, ABS, ou em material resinado termo conformado com espessura de 1,7 a 

2,0 mm;  

 Contraforte: deverá ser termoplástico, utilizando como matéria prima telas de poliéster recobertas 

com resina de poliéster e resina vinílica; espessura entre 1,5 

 e 1,7mm, o qual deverá possuir duas telas, para que não se deforme com o uso 

 e em contato com umidade; (tipo Renoflex 3172 ou similar);  

 Alma de aço: (esquino) plaqueta de aço fixada à palmilha por dois rebites, com nervura central 

para maior resistência, destinada a impedir a flexão excessiva do solado e manter a forma do 

calçado, medindo 1 mm de espessura, 10 mm de largura e 100 mm de comprimento; 

 Borda do cano – almofadada na parte traseira em napa vacum vestuário de 8 a 10 linhas de 

espessura, toque macio para ajuste do cano à perna do usuário com 10 a 15 mm de largura, 

transpassada por quatro costuras paralelas, com elástico de 15 cm de largura embutido. 

 Palmilha de montagem: em couro (cabeça) de primeira qualidade, com espessura mínima de 3 

mm, depois de calibrada.  

 Sistema de montagem: blaqueado (entre palmilha, cabedal, e solado inclusive no salto, costura 

feita com dois fios e dupla laçada, sendo um fio nº 3 de poliéster encerado e outro nº 4 de 

(nylon). 

 Fechamento com zíper lateral interno de poliéster grosso de 7 mm de largura, de primeira 

qualidade com + ou - 3 cm de distância entre o solado e o início do fecho; 

 Tira de fechamento: na borda do cano, sendo fechada por botão de pressão de 

 latão cromado 

 Solado - de borracha antiderrapante, com alta resistência à abrasão, de no máximo 130 mm3, 

uni sola (sola e salto em peça única), de 9 a 12 mm de espessura total, contendo cravos de no 

mínimo 5 mm de profundidade os quais devem estender-se até as bordas do solado. Deve ter 

uma canaleta que atravesse os cravos, de 6 mm de profundidade mínima (na altura destes 

cravos) por 2 mm de largura, para abrigar a costura. O salto deve ter no mínimo 18mm de altura, 

devendo ser também blaqueado (costurado); 

 Aviamentos - de primeira qualidade, sendo que as costuras do reforço da gáspea, reforço frontal, 

partes dianteira e traseira do cano deverão ser feitas com linha cordone 20, e as demais com 

linha 40, ambas de 100% poliamida. 
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 Embalagem: acondicionada o par individualmente em caixa de papelão com identificação de 

modelo, tamanho e data de fabricação. 

                                  

LOTE 013– CAMISA MANGA LONGA FEMININO/MASCULINO - ADMINISTRATIVO 

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Camisa feminina, manga LONGA, listras finas 

(entre 1 e 1,5 mm) na cor azul claro e branca, 

tecido em tricoline mista com elastano. 

Bordado do lado esquerdo 

160   

02 Camisa masculina, manga LONGA, listras finas 

(entre 1 e 1,5 mm) na cor azul claro e branca, 

tecido em tricoline mista com elastano. 

Bordado do lado esquerdo 

80   

 

 Camisa feminina  

 manga longa,  

 cor azul claro e branco, (listras de aproximadamente de1 mm   a 1,5 mm cada) cor 

 com punho  longo ( de aproximadamente 8 cm),  

 a camisa é mais comprida que os modelos tradicionais , 

 deve ter o “punho virado”  

 a cor da parte interna, “virada”, deve ser azul marinho, em tecido, confeccionado em tricoline 

mista com elastano / stretch,  

  a modelagem é acinturada  

 com boa durabilidade,  

 não amarrota com facilidade e não é demasiadamente quente,   

 fechamento com 7 botões frontais (modelo aberta).  

 logo da AMTT bordado na cor azul claro.  

 Camisa masculina, 

  manga longa, 

  listras finas (entre 1 e 1,5 mm) na cor azul claro e branca,  

 em tecido tricoline mista com elastano,  

 a modelagem padrão.   
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 O tecido de boa durabilidade, que não amarrota com facilidade e não é demasiadamente quente, 

 fechamento com 7 botões frontais, com linha na mesma cor do tecido,  

 com exceção das “casas dos botões que devem ser na cor azul marinho,   

 logo da AMTT,  bordado na cor azul claro no lado esquerdo do peito. 

 costas com pala em tecido duplo e pregas laterais na parte interna da camisa,  

 punhos, vistas e gola, deve ser na cor azul marinho. 

 

 

LOTE 014 – CAMISA FEM. MANGA ³/4 /CURTA E MASC MANGA/C/L(Rodov/Detra) 

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Camisa feminina, manga ¾, cor azul celeste,  

tecido em póplim, abertura frontal com zíper 

invisível. Bordado do lado esquerdo 

300   

02 Camisa feminina,  manga curta, cor azul celeste,  

tecido em póplim, abertura frontal com zíper 

invisível. Bordado do lado esquerdo 

300   

03 Camisa masculina, manga curta, padrão 

camisaria ,cor azul celeste,  tecido em póplim 

Bordado do lado esquerdo 

150   

04 Camisa masculina manga longa, padrão 

camisaria ,cor azul celeste,  tecido em póplim 

Bordado do lado esquerdo 

150   

Camisa manga ³/4 

 Tecido Póplim, 

  Composição: 67% poliéster, 28% algodão e 05% elastano;  

 Cor: azul celeste; 

 Bordado do lado esquerdo do peito na cor preta: 

 “AMTT” na horizontal medindo 4 cm por 1cm; 

 “ADMINISTRAÇÃO” na horizontal medindo 8 cm por 1 cm;  

 Este bordado considerando entrelinhas, deverá ter no total de medidas 9 cm por 3,5 cm;  

 Manga ¾ com vira na manga com acabamento em v; 
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 Abertura frontal com zíper invisível, de poliéster, sendo este de cor da mesma tonalidade do 

tecido, fixa até a barra, com cursor automático, com puxador em forma de gota, na cor azul 

celeste, com lapela interna de 06 cm, entretelado; 

 Deve ter uma abertura do colarinho até o zíper;  

 Colarinho com gola social, ambos com entretela apenas de um lado em toda sua extensão, fixas 

nas costuras, indeformável, de tecido 67% poliéster e 33 % viscose; 

 Com duas pregas na vertical, viradas para dentro, uma do lado direito e uma do lado esquerdo, 

da altura do peito até a barra, na frente e nas costas; Todas as bordas internas deverão ser 

overlocadas. 

 As costuras devem ser bem acabadas de modo a impedir desfiamento ou esgarçamento do 

tecido e bem reforçadas de modo a impedir a abertura das mesmas. 

 A peça toda deve ser costurada com fio da mesma tonalidade do tecido; 

Camisa Feminina manga curta 

 Póplim, composição: 67% poliéster, 28% algodão e 05% elastano;  

 Cor: azul celeste; 

 Bordado do lado esquerdo do peito na cor preta: 

 “AMTT” na horizontal medindo 4 cm por 1cm; 

 “ADMINISTRAÇÃO” na horizontal medindo 8 cm por 1 cm; 

 Este bordado considerando entrelinhas, deverá ter no total de medidas 9 cm por 3,5 cm;  

 Manga curta com barra de 2cm; 

 Abertura frontal com zíper invisível, sendo este de cor da mesma tonalidade do tecido, de 

poliéster, fixa até a barra, com cursor automático, com puxador em forma de gota, na cor azul 

celeste,  

 com lapela interna de 06 cm, entretelado;  

 Deve ter uma abertura do colarinho até o zíper;  

 Colarinho com gola social,  

 ambos com entretela apenas de um lado em toda sua extensão, fixas nas costuras, 

indeformável, de tecido 67% poliéster e 33 % viscose;  

 Com duas pregas na vertical, viradas para dentro, uma do lado direito e uma do lado esquerdo, 

da altura do peito até a barra, na frente e nas costas;  

 Todas as bordas internas deverão ser overlocadas. 

 As costuras devem ser bem-acabadas de modo a impedir desfiamento ou esgarçamento do 

tecido e bem reforçadas de modo a impedir a abertura das mesmas. 
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 A peça toda deve ser costurada com fio da mesma tonalidade do tecido 

 

Camisa masculina - padrão camisaria, manga curta 

 Póplim, composição: 67% poliéster, 28% algodão e 05% elastano; 

  Padrão camisaria, 

  manga curta;  

 Cor: azul celeste;  

 Colarinho e gola com entretela 100% algodão, firme e com reforço, pespontados, com botão 

embutido debaixo da gola e fechado com um botão em casa horizontal;  

 Pala traseira: 02 panos (dupla) com pregas macho;  

 Abotoamento entretelado apenas de 1 lado;  

 Botões 04 furos 1,2 cm, os botões devem ser todos na mesma tonalidade do tecido;  

 As casas dos botões deverão ser feita em caseadeira industrial de modo a impedir o desfiamento 

ou esgarçamento do tecido. 

 Com 01 bolso do lado esquerdo, na altura do peito modelo de bico, bainha simples com reforços 

mosqueados nos cantos, medindo 12cm x 13,5 cm (largura x altura); 

 Bordado no bolso na cor preta: 

 “AMTT” na horizontal medindo 4 cm por 1cm; 

 “ADMINISTRAÇÃO” na horizontal medindo 8 cm por 1 cm;  

 Este bordado citado a cima considerando entrelinhas, deverá ter no total de medidas 9 cm 

por 3,5 cm;  

 Todas as bordas internas deverão ser overlocadas.  

 As costuras devem ser bem acabadas de modo a impedir desfiamento ou esgarçamento do 

tecido e bem reforçadas de modo a impedir a abertura das mesmas. 

 Todas as peças onde contém botão deverão ter 02(dois) botões sobressalentes, 

costurados no interior de cada peça do uniforme, em local que não prejudique a 

vestimenta; 

 

Camisa masculina padrão camisaria -  mangas compridas 

 Póplim, composição: 67% poliéster, 28% algodão e 05% elastano; 

  Padrão camisaria 

 Cor: azul celeste;  
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 Mangas compridas, tombadas e rebatidas com pespontos, com carcela dupla com um botão em 

cada manga;  

 Punhos simples, altura de 6 cm, pespontados e abotoáveis com dois botões em cada punho; 

 Colarinho e gola com entretela 100% algodão, firme e com reforço, pespontados, com botão 

embutido debaixo da gola e fechado com um botão em casa horizontal;  

 Pala traseira: 02 panos (dupla) com etiqueta com indicação do tecido, marca do confeccionista e 

tamanho do manequim e nas costas com duas pregas macho;  

 Abotoamento entretelado apenas de 1 lado;  

 Botões 04 furos 1,2 cm, na mesma tonalidade do tecido;  

 As casas dos botões deverão ser feita em caseadeira industrial de modo a impedir o desfiamento 

ou esgarçamento do tecido;  

 Com 01 bolso do lado esquerdo, na altura do peito modelo de bico, bainha simples com reforços 

mosqueados nos cantos, medindo 12 cm x 13,5 cm (largura x altura); 

 Bordado no bolso na cor preta: 

 “AMTT” na horizontal medindo 4 cm por 1cm; 

 “ADMINISTRAÇÃO” na horizontal medindo 8 cm por 1 cm;  

 Este bordado citado a cima considerando entrelinhas, deverá ter no total de medidas 9 cm 

por 3,5 cm; 

 Todas as bordas internas deverão ser overlocadas. 

  As costuras devem ser bem acabadas de modo a impedir desfiamento ou esgarçamento do 

tecido e bem reforçadas de modo a impedir a abertura das mesmas.  

 A peça toda deve ser costurada com fio da mesma tonalidade do tecido;  

 Todas as peças onde contém botão deverão ter 02(dois) botões sobressalentes, 

costurados no interior de cada peça do uniforme, em local que não prejudique a 

vestimenta; 

 

LOTE 015– CAMISA GOLA POLO MASCULINA (Rodov/Detra) 

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Camisa gola polo, cor azul royal, tecido em 

poliviscose, gola com entretela na cor branca 

100% algodão, abotoamento. Bordado no lado 

esquerdo “AMTT” e do lado direito 

300   
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“Departamento de Transporte” em cor branca. 

 Tecido: Poliviscose sendo 67% poliéster e 33% viscose; 

  Cor: azul royal; 

  Gola polo na cor branca, com entretela 100% algodão, apenas de um lado do tecido, fixa nas 

costuras; 

  Barra da manga na cor branca;  

 Abotoamento com 3cm de largura x 14 cm de altura, cor branca, com entretela 100% algodão,  

apenas de um lado do tecido, fixa nas costuras; 

  Com 03 botões de 1,2 cm com 04 furos, na cor do tecido;  

 As casas dos botões deverão ter tamanho 1,7 cm, no sentido vertical, deve ser feita em 

caseadeira industrial de modo a impedir o desfiamento ou esgarçamento do tecido; 

 Bordado na cor branca do lado esquerdo do peito:  

 Simbolo da “AMTT” (conforme ilustração): medindo 8 cm x 5cm 

 Bordado na cor branca do lado direito do peito:  

 “DEPARTAMENTO” na horizontal medindo 9 cm x 1cm 

 “DE” na horizontal medindo 1,5 cm x 1cm 

 “TRANSPORTE” na horizontal medindo 7cm x 1cm 

 Este bordado citado a cima considerando entrelinhas, deverá ter no total de medidas 9 cm por 4 

cm; 

  Todas as bordas internas deverão ser overlocadas;  

 As costuras devem ser bem acabadas de modo a impedir desfiamento ou esgarçamento do 

tecido e bem reforçadas de modo a impedir a abertura das mesmas;  

 Aberturas laterais na barra, 

 Todas as peças devem vir com 01(um) botão sobressalente, costurado no interior de cada 

peça do uniforme, em local que não prejudique a vestimenta;  

 As peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais com indicação do tecido, marca do 

confeccionista e tamanho do manequim. 

                            

LOTE 016 – camisa gola polo m/curta e longa ( trânsito) 

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 Camisa gola polo manga curta, nas cores 1400   
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 amarela e caqui, confeccionada em tecido de 

malha piquet 

02 Camisa gola polo manga longa, nas cores 

amarela e caqui, confeccionada em tecido de 

malha piquet 

1400   

 

Camisa gola polo manga curta     

 Malha piquet (50% poliéster, 50% algodão),  

 Com gola polo, cor caqui OU amarela (poliéster),  

 Com ribana em poliéster,  

 Modelagem reta.  

 Manga curta, 

 Na parte frontal, peitilho com abertura de 12 (doze) cm, em tecido duplo. 

 Fechamento com 02 (dois) botões fixados com costura resistente.  

 Do lado direito na parte frontal bordado: 

 o nome do Agente de Trânsito, na cor azul marinho e, 

  tipo sanguíneo na cor vermelha.  

 Do lado esquerdo bolso nas medidas proporcionais ao tamanho do manequim.  

 No braço direito, bordado a bandeira do Município de Ponta Grossa, nas medidas 5,0 cm de 

altura x 7,5 cm de comprimento (medidas essas incluindo o bordado de fixação na peça),  

 e no braço esquerdo o brasão do município, nas medidas 6,0 cm de largura x 7,5 cm de altura, 

nas cores oficiais.  

 Camisas nas cores: amarela (Estar) e caqui claro (Trânsito) 

 Todas as peças devem vir com 01(um) botão sobressalente, costurado no interior de cada 

peça do uniforme, em local que não prejudique a vestimenta;  

 As peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais com indicação do tecido, marca do 

confeccionista e tamanho do manequim. 

 

CAMISA POLO MANGA LONGA 

 Malha piquet (50% poliéster, 50% algodão),  

 Com gola polo em cor caqui e amarela (poliéster),  

 Com ribana em poliéster,  

 Modelagem reta.  
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 Manga longa, 

 Na parte frontal, peitilho com abertura de 12 (doze) cm, em tecido duplo. 

 Fechamento com 02 (dois) botões fixados com costura resistente.  

 Do lado direito na parte frontal bordado: 

 nome do Agente de Trânsito, na cor azul marinho e, 

  tipo sanguíneo na cor vermelha. 

 Do lado esquerdo bolso nas medidas proporcionais ao tamanho do manequim.  

 No braço direito, bordado: 

 a bandeira do Município de Ponta Grossa, nas medidas 5,0 cm de altura x 7,5 cm de 

comprimento (medidas essas incluindo o bordado de fixação na peça), e, 

 No braço esquerdo: 

 brasão do município, nas medidas 6,0 cm de largura x 7,5 cm de altura, nas cores 

oficiais.  

 Camisas nas cores:  

 amarela (Estar)  

 caqui claro (Trânsito)                                                

 

LOTE  017 – CAMISA  GOLA POLO CINZA CHUMBO FEMININA/MASCULINA (transporte/rodov) 

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Camisa  gola polo, na cor  cinza chumbo, 

FEMININA, tecido em poliviscose, com 

abotoamento, bordado lado esquerdo 

“MANUTENÇÃO/AMTT” 

30   

02 Camisa  gola polo, na cor  cinza chumbo, 

MASCULINA, tecido em poliviscose, com 

abotoamento, bordado lado esquerdo 

“MANUTENÇÃO/AMTT” 

27   

CAMISETA CINZA  FEMININA 

 Poliviscose sendo 67% poliéster e 33% viscose;  

 Cor: cinza chumbo;  

 gola polo, toda em cor cinza chumbo, com entretela 100% algodão, apenas de um lado do tecido, 

fixa nas costuras;  
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 Abotoamento com 3 cm de largura x 14 cm de altura, com entretela 100% algodão, apenas de 

um lado do tecido, fixa nas costuras;  

 Com dois botões de 1,2 cm com 04 furos, na cor do tecido; 

  As casas dos botões deverão ter tamanhos 1,7 cm, no sentido vertical, deve ser feita em 

caseadeira industrial de modo a impedir o desfiamento ou esgarçamento do tecido; 

  Bordado na cor prata do lado esquerdo do peito:  

 “MANUTENÇÃO” em semicírculo medindo 9 cm x 1 cm 

 “AMTT” na horizontal medindo 4 cm x 1 cm;  

 Este bordado citado acima considerando entrelinhas, deverá ter no total de medidas 9 cm por 4 

cm; 

 Todas as bordas internas deverão ser overlocadas;  

 As costuras devem ser bem acabadas de modo a impedir desfiamento ou esgarçamento do 

tecido e bem reforçadas de modo a impedir a abertura das mesmas;  

 Todas as peças devem ter  01(um) botão sobressalente, costurado no interior de cada peça do 

uniforme, em local que não prejudique a vestimenta. 

 As etiquetas deverão ser costuradas na lateral interna das camisas, com todas as informações 

exigida. 

 

CAMISETA CINZA MASCULINA 

 Poliviscose sendo 67% poliéster e 33% viscose;  

 Cor: cinza chumbo;  

 Gola polo, toda em cor cinza chumbo, com entretela 100% algodão, apenas de um lado do 

tecido, fixa nas costuras;  

 Abotoamento com 3,0 cm de largura x 14,0 cm de altura, com entretela 100% algodão, apenas 

de um lado do tecido, fixa nas costuras;  

 Com dois botões de 1,2 cm com 04 furos, na cor do tecido,  

 As casas dos botões deverão ter tamanhos 1,7 cm, no sentido vertical,  em caseadeira industrial 

de modo a impedir o desfiamento ou esgarçamento do tecido; 

 Com 01 bolso do lado esquerdo na altura do peito modelo de bico medindo 13 cm de largura x 

12,5 cm de comprimento;  

 Bordado no bolso na cor prata, (REFERENCIAL MASCULINO COM BOLSO) 

 “Manutenção” em semicírculo medindo 9,0 cm x 1,0 cm 

 “AMTT” na horizontal medindo 4,0 cm x 1,0 cm.  
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 Este bordado citado a cima considerando entrelinhas, deverá ter no total de medidas 9,0 cm por 

4,0 cm;  

 Todas as bordas internas deverão ser overlocadas;  

 As costuras devem ser bem acabadas de modo a impedir desfiamento ou esgarçamento do 

tecido e bem reforçadas de modo a impedir a abertura das mesmas. 

 Todas as peças devem ter  01(um) botão sobressalente, costurado no interior de cada 

peça do uniforme, em local que não prejudique a vestimenta. 

 As etiquetas deverão ser costuradas na lateral interna das camisas, com todas as 

informações exigida. 

 

 

LOTE 018 – CAMISETA MANGA CURTA/LONGA (det) 

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Camiseta manga curta, tecido em malha, fio 30, 

na cor azul marinho 

500   

02 Camiseta manga LONGA, tecido em malha, fio 

30, na cor azul marinho 

500   

 

CAMISETA MANGA CURTA 

 tecido na cor azul marinho, com nuance de cor adequada.  

 Composição do tecido: 67% poliéster x 33% poliviscose, fio 30.  

 Confeccionada na cor azul marinho,  

 com ribana no decote, do mesmo tom de cor da camiseta,  

 decote redondo obrigatoriamente com acabamento de união do colarinho com debrum tipo 

exportação,  

 Mangas CURTAS, com acabamento em pesponto, aumentando ou diminuindo 

proporcionalmente conforme os manequins.  

 Nas costas o bordado deve ser: 

 “AUTARQUIA DE TRÂNSITO” em meia lua (180°); 

 Do lado esquerdo do peito: 

 “ENGENHARIA DE TRÁFEGO”; na cor branca, na horizontal medindo 10 cm por 1,0 cm,  
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 As peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais com indicação do tecido, marca do 

confeccionista e tamanho do manequim. 

 

CAMISETA MANGA LONGA – DET 

 Tecido deverá ser na cor azul marinho, com nuance de cor adequada.  

 Composição do tecido: 67% poliéster x 33% poliviscose, fio 30. 

 Confeccionada na cor azul marinho, com ribana no decote, do mesmo tom de cor da camiseta, 

decote redondo obrigatoriamente com acabamento de união do colarinho com debrum tipo 

exportação, 

 Mangas  longas, com acabamento em pesponto, aumentando ou diminuindo proporcionalmente 

conforme os manequins.  

 Nas costas bordado: 

 “AUTARQUIA DE TRÂNSITO” em meia lua (180°); 

 Do lado esquerdo do peito: 

 “ENGENHARIA DE TRÁFEGO”;na cor branca, na horizontal medindo 10 cm por 1,0 cm,  

 As peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais com indicação do tecido, marca do 

confeccionista e tamanho do manequim. 

 

               

LOTE 019 – CAMISETA (Adm) 

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Camiseta 100% poliéster, gola “v”, tipo dryfit, 

manga curta, cor azul marinho,  e na modelagem 

feminina estilo mullet, parte das costas mais 

alongada que a parte da frente. Modelagem 

tradicional unissex. 

250   

 

 Camiseta modelagem tradicional unissex em 100% poliéster,  

 gola "v", tipo dryfit,  

 manga curta, cor AZUL MARINHO, 

  bordado do lado esquerdo do peito a logo da AMTT 

 ”AMTT”   medindo 5x5, na cor azul celeste. 

 Modelagem feminina,  
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 gola redonda,  

 comprimento estilo mullet, parte das costas mais alongada que a frente. 

 Bordado a logo da AMTT 

    O tecido sintético, composto por substâncias como poliéster, poliamida e elastano. permitindo 

que o tecido seja mais flexível, leve, confortável e adequado a facilitar a respiração da pele. 

 

LOTE 020–  CAMISETA FITNESS (todos)  

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Camiseta Fitness UvProtection  - Proteção Solar 

Uv50 + Bactericida, térmica segunda pele 

UVPROTECTION Slim Fitness, nas cores  

amarela, caqui, azul marinho 

1850   

 

 Slim Fitness UvProtection –  

 Proteção Solar Uv50 + Bactericida,  

 Térmica Segunda Pele UV PROTECTION Slim Fitness,  

 criada para proteger a pele da ação nociva dos raios UV-A e UV-B, com o fator de proteção solar 

FPS 50+ presente em seu DNA. 

 Bloqueia de 99% dos raios UV-A e UV-B, além de um fator de proteção 50 (FPU 50+) que não 

sai após as lavagens.  

 Composição: 91% Poliéster 9% Elastano;  

 Proteção UV:  

 Adequada para exposição ao Sol, o efeito de proteção UV é permanente. 

 FUNÇÃO TERMICA (EQUILIBRIO DE TEMPERATURA) 

 NÃO ABAFA, confeccionada com tecido leve que evita a sensação de abafamento e não 

esquenta, garantindo o bem-estar em ambientes quentes e durante atividades. 

 SISTEMA ANTIODOR –  

 Possui tratamento contra a proliferação de bactérias que causam mau cheiro em contato com o 

suor. 

 M DRY - Tecido leve e respirável que promove troca térmica através do sistema M DRY, 

pois seca rapidamente e absorve a transpiração e umidade mantendo a pele seca. 

 Nas cores: Amarela, caqui, azul marinho 
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LOTE 021 –  CAPA DE CHUVA (Det) 

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Capa e chuva com capuz, na cor amarela. Com 

03 (três) faixas refletivas, confeccionada em tela 

poliéster revestida de pvc em uma das faces, 

fechamento frontal 

100   

 

 Confeccionada em material 100% impermeável;  

 tamanhos P, M, G, GG; 

  Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho; 

 Confeccionada em tecido sintético emborrachado, com espessura de 0,20 mm, composto 30% 

em poliamida (externo) e 70% em policloreto de vinila (interno), com gramatura de 190gr/m², na 

cor amarelo pantone 108;  

 O fechamento deve ser através de overlock de cinco fios e as costuras pespontadas em máquina 

reta simples, com linha de nylon 100% poliamida n°60;  

 O zíper deve ser número cinco, na cor branca, composto 70% de nylon e 30% de poliéster, com 

650 mm de comprimento.  

 O zíper deve ser protegido por vista fechada com outro zíper, montada no sentido contrário ao do 

fechamento da jaqueta;  

 O capuz deve ser liso, fixo e sem aba, tendo dois ilhoses em ferro niquelado com abertura de 7 

mm para melhor passagem do cordão.  

 O comprimento do cordão deverá ser igual à medida do capuz e com sobra de 200 mm em cada 

lado, o cordão deve ser confeccionado em filamento sintético 100% de polipropileno com 5 mm 

de espessura e alta resistência, boa estabilidade térmica, na cor preta.  

 Nas extremidades do cordão deverá ter reguladores com cursores em polietileno de alta 

densidade.  

 Sendo que o terminal deve ter 20 mm de comprimento por 13 mm de largura e o cursor 29 mm 

de comprimento por 13 mm de largura; 

 É necessário que ao final da manga sejam costurados punhos de material polimérico, composto 

73% de poliéster, 27% de elastodieno com largura de 25 mm na cor cru, recoberto com tecido 

sintético emborrachado na mesma cor do tecido, com 0,20 mm de espessura, composto por 30% 

de poliamida e 70% de policloreto de vinila, acabamento interno com overlock; 
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 A ventilação da capa será através de aberturas circulares com 23 mm de diâmetro na parte 

anterior e posterior do tórax, cobertas por pala do mesmo material; 

 As faixas refletivas deverão ter 50 mm de largura e serem costuradas e impermeabilizadas, 

sendo que elas deverão constar no tórax (em toda a sua circunferência), na manga (na altura do 

tórax), 

 No processo de impermeabilização do refletivo deverá ser costurado e impermeabilizado 

internamente;  

 O material refletivo deverá reter a sua cor típica durante o dia e a sua retro refletividade á noite,  

 durante a vida útil da roupa em que estiver aplicada, deve ser leve e flexível, possuir alto brilho 

retrorrefletivo noturno e com aparência diurna na cor prata metálica, com superfície resistente a 

temperatura de contato de até 260° C.  

 Este material deve ser constituído de micro esferas de vidro de grande angularidade, expostas e 

agregadas em resina aplicada a tecido composto de 65% poliéster e 35% algodão, com 

reflexibilidade mínima de 579 candelas/lux/m²; 

 As costuras deverão ser impermeabilizadas através de processo de selagem por termofusão, 

através da união de duas camadas de tecido por meio de um filme termofusível isolando 

completamente as possíveis infiltrações de umidade, também sendo de extrema flexibilidade não 

comprometendo a impermeabilidade do produto;  

 Quanto à escrita esta deverá ser em material refletivo com a inscrição: 

 “ AMTT”, côncavo, nas costas e, 

  a bandeira do Município de Ponta Grossa no peito;  

 As peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais com indicação do tecido, marca do 

confeccionista e tamanho do manequim. 

 

 

LOTE 022– CASACO DE LÃ (Adm) 

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Casaco em lã batida, cor preta, modelagem 

acinturada 

40   

 

 Em lã batida, 

  modelo com comprimento ¾, 

  transpassado, 
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  com forro,  

 com capuz removível. 

  Alto padrão de acabamento e corte moderno, com pesponto aparente,  

 modelagem acinturada e fechamento por botões 

 Com dois bolsos faca nas laterais,  

 mangas com detalhes, sendo uma tira do mesmo tecido do casaco, com 3 cm de largura em 

formato de flecha com botão na ponta, cobrindo a parte superior da manga, a 5 cm acima do 

punho. 

  Entre as costuras traseiras um detalhe no mesmo tecido do casaco, com 3 cm de largura, com 1 

botão em cada extremidade. 

 Material: 97% Poliéster, 3% Elastano. 

 Forro: 100% Poliéster. 

 Bordado a logo da AMTT 

 

LOTE 023 – COLETE CAQUI (trânsito) 

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Colete na cor caqui escuro, em tecido poliéster 

600, tipo Rip Stop 

100   

 Em tecido 600 Rip Stop com PVC resistente,  

 Fechamento frontal em velcro (macho e fêmea) de alta qualidade. 

  Na parte frontal bolso do lado esquerdo próximo ao ombro, adaptação para encaixe do rádio HT 

(8,5cm L x 12 cm C). 

 Logo acima localizado no ombro esquerdo uma lapela discreta medindo (14cm L x 17 cm C e 

3,5cm P). 

 Na parte frontal, faixa refletiva de 5 cm de altura, na parte traseira 2 refletivos, sendo 1 na parte 

superior logo acima do bordado, outro abaixo do bordado   

 Faixa refletiva: tecido retrorrefletor prata resistente à chama e adequado para lavagem industrial 

fixado com máquina reta.  

 Constituído por microesferas de vidro com grande angularidade. 

  Alta visibilidade noturna, através de elevados índices de retro refletividade (superiores a 500 

cd/lux/m2 medido em ângulos de -4/0,2 graus).  

 Cavas sem mangas, arrematados em máquina reta, ponto fixo, 1 agulha e rebatido por pesponto 

estreito.  
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 Bolso fixado com máquina reta, lapela retangular sobre o bolso, com pesponto duplo, fechada 

por velcro aplicado por pesponto.  

 Faixas refletivas dispostas horizontalmente abaixo dos ombros, fixadas em máquina reta, 1 

agulha.  

 Bordado: 

 Logo da “AMTT” conforme modelo abaixo,  

 Localização na parte traseira, conforme desenho.   

 Faixas refletivas dispostas horizontalmente, fixadas em máquina reta, 1 agulha. 

 Laterais levemente acinturadas e costuradas em máquina interloque.  

 Barra de 25 mm de largura, rebatida em máquina reta, ponto fixo, 1 agulha. 

 Aplicação de velcros com dispositivo regulador para ajuste na altura do quadril, em ambas as 

laterais. 

 

LOTE 024 – COLETE SEMÁFORO (det) 

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Colete porta ferramentas, na cor preta, em lona 

reforçada, com forro e ajustes laterais, 

fechamento por zíper, com 05 (cinco) bolsos 

10   

 

 Colete porta ferramentas na cor azul marinho,  

 em lona reforçada,  

 com forro e ajustes laterais,  

 fechamento por zíper;  

 com 5 bolsos, sendo do 1 bolso lado direito a 3 cm acima da barra, medindo 18/18 cm;  

 acima do bolso, tira para pendurar chaves com 4 divisões, com 20cm de comprimento e 2,5 cm 

de altura.  

 Do lado esquerdo 3 cm acima da barra 1 bolso com 7 cm de largura e 18 cm de altura, 1 bolso 

com 10 cm de largura com 18 cm de altura,  

 3 cm acima destes 2 bolsos com lapela fechada por velcro lado a lado com 9 cm de largura e 10 

cm de altura.   

 Nas costas, em material refletivo a inscrição: 

 “Departamento de Engenharia de Tráfego” em cor branca. 
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 Tamanhos M-G-XG-XXG. 

 

LOTE 025– COLETE REFLETIVO  

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Colete refletivo 100% poliéster, fechamento frontal 

com zíper, com bolso frontal na parte superior 

esquerda, com faixas refletivas duplas na frente e 

costas. 

200   

 Colete refletivo 100% poliéster,  

 fechamento frontal com zíper,  

 com bolso frontal na parte superior esquerda,  

 com faixas refletivas duplas na frente e costas. 

 Nas costas, em material refletivo a inscrição: 

 “Departamento de Engenharia de Tráfego”.  

 Cor laranja fluorescente.  

 Apresentar Certificado de Aprovação. 

 Tamanhos M-G-XG-XXG. 

 

 

LOTE 26 - CONJUNTO CALÇA E BLUSÃO (DET) 

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Conjunto de calça e blusão com proteção contra 

penetração de água, em laminado de PVC com 

forro, na cor amarela. Blusa com bolso, gola alta, 

com capuz, fechamento por zíper e velcro, também 

no punho e tornozelo. Faixas refletivas.  

 

100   

 

 Confeccionado em material 100% impermeável;  

 as peças deverão ser apresentadas nos tamanhos P, M, G, GG; 

  Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho; 
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 Composto de jaqueta e calça, confeccionado em tecido sintético emborrachado, com espessura 

de 0,20 mm, composto 30% em poliamida (externo) e 70% em policloreto de vinila (interno), com 

gramatura de 190gr/m²,  

 na cor amarelo pantone 108; 

 O fechamento deve ser através de overlock de cinco fios e as costuras pespontadas em máquina 

reta simples, com linha de nylon 100% poliamida n°60;  

 O zíper deve ser número cinco, na cor branca, composto 70% de nylon e 30% de poliéster, com 

650 mm de comprimento.  

 O zíper da jaqueta deve ser protegido por vista fechada com outro zíper, montada no sentido 

contrário ao do fechamento da jaqueta; 

 O capuz deve ser liso, fixo e sem aba, tendo dois ilhoses em ferro niquelado com abertura de 7 

mm para melhor passagem do cordão. 

 O comprimento do cordão deverá ser igual à medida do capuz e com sobra de 200 mm em cada 

lado, confeccionado em filamento sintético 100% de polipropileno com 5 mm de espessura e alta 

resistência, boa estabilidade térmica, na cor preta.  

 as extremidades do cordão deverá ter reguladores com cursores em polietileno de alta 

densidade. Sendo que o terminal deve ter 20 mm de comprimento por 13 mm de largura e o 

cursor 29 mm de comprimento por 13 mm de largura.  

 É necessário que ao final da manga sejam costurados punhos de material polimérico, composto 

73% de poliéster, 27% de elastodieno com largura de 25 mm na cor cru, recoberto com tecido 

sintético emborrachado na mesma cor do tecido, com 0,20 mm de espessura, composto por 30% 

de poliamida e 70% de policloreto de vinila,  

 acabamento interno com overlock;  

 A ventilação da jaqueta será através de aberturas circulares com 23 mm de diâmetro na parte 

anterior e posterior do tórax, cobertas por pala do mesmo material;  

 A calça deverá ser com elástico e cordão de regulagem na cintura, bainha lisa;  

 As faixas refletivas deverão ter 50 mm de largura e serem costuradas e impermeabilizadas, 

sendo que elas deverão constar no tórax (em toda a sua circunferência), na manga (na altura do 

tórax), na barra da calça (30 cm da bainha); 

 no processo de impermeabilização do refletivo deverá ser costurado e impermeabilizado 

internamente.  

 O material refletivo deverá reter a sua cor típica durante o dia e a sua retro refletividade á noite, 

durante a vida útil da roupa em que estiver aplicada, deve ser leve e flexível, possuir alto brilho 
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retro refletivo noturno e com aparência diurna na cor prata metálica, com superfície resistente a 

temperatura de contato de até 260° C.  

 Este material deve ser constituído de microesferas de vidro de grande angularidade, expostas e 

agregadas em resina aplicada a tecido composto de 65% poliéster e 35% algodão, com 

reflexibilidade mínima de 579 candelas/lux/m²; 

 As costuras de ambas as peças deverão ser impermeabilizadas através de processo de selagem 

por termofusão, através da união de duas camadas de tecido por meio de um filme termofusível 

isolando completamente as possíveis infiltrações de umidade, também sendo de extrema 

flexibilidade não comprometendo a impermeabilidade do produto;·  

 Quanto à escrita esta deverá ser em material refletivo com a inscrição: 

 “AMTT” -  côncavo, nas costas e, 

  a bandeira do Município de Ponta Grossa, no peito; 

 As peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais com indicação do tecido, marca do 

confeccionista e tamanho do manequim. 

 

LOTE 027 – JAQUETA (det) 

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Jaqueta na cor azul marinho, confeccionada em 

100% nylon 

100   

 

 Tecido 100% poliamida, tipo nylon 250 Rip stop (tipo de polímeros sintéticos), 142 g/m² 

(tolerância de +/-6%), com duas camadas de resina acrílica no lado interno e hidro-repelente no 

lado externo. 

 Tecido para o forro da jaqueta 100% poliamida, sem Impermeabilização, 

 Forro removível com fibra acrílica matelassado, na cor do tecido da jaqueta, 

 As costuras de união do ombro, manga, fechamento lateral até o zíper e fechamento da manga, 

deverá ser com máquina interlock bitola 1 cm. 

 Gola esporte, pesponto simples em todo o contorno com aproximadamente 5 mm. 

 Ombros, com pesponto duplo, 

 Cavas, com pesponto simples a 2 mm da borda, 

 Mangas, com duas faixas refletivas prata, com 5 cm de largura, costuradas em máquina reta.  
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 As mangas deverão conter costura de união do forro e jaqueta embutida e pesponto simples de 5 

mm da borda. 

 Próximo a ponta da manga, deverá ter velcro fêmea em azul marinho, medindo 10 cm x 2,5 cm, 

costurado em máquina reta para a função de regulador da manga. 

 Bordado na manga direita em tecido: 

 a Bandeira do Município de Ponta Grossa, nas cores originais medindo 80 x 60 mm, 

aplicada a 50 mm abaixo da costura do ombro;  

 Bordado na manga esquerda: 

 Brasão do Município de Ponta Grossa, nas cores originais, aplicado a 50 mm abaixo da 

costura do ombro. 

 Laterais, com zíper de nylon grosso (não tratorado), destacável, na cor azul marinho, com dois 

cursores metálicos.  

 Abertura aproximadamente de 40 cm para os tamanhos PP e P e aproximadamente 45 cm para 

os demais tamanhos (ambos com tolerância de +/- -2cm).  

 Zíper desde a barra até a faixa refletiva, embutido entre o tecido da jaqueta e o forro, com 

pesponto de 5mm da borda. 

 Frente, com faixas refletivas, sendo uma na vertical e duas horizontais em cada lado da frente.  

 As horizontais desde o zíper até a costura lateral e a vertical desde a costura do ombro até a 

primeira faixa horizontal. 

  Na frente direita com bolso embutido medindo 10 cm de abertura x 13 cm de profundidade.  

 Abertura com vivo de 1 cm e pesponto simples próximo a borda em todo o contorno. 

 Fechamento frontal através de zíper tratorado na cor azul marinho, com pesponto simples. 

 Costas, com duas faixas refletivas costuradas de uma lateral a outra, coincidindo com as faixas 

frontais e, 

  a inscrição: 

 “AUTARQUIA DE TRÂNSITO” e, 

 abaixo desta inscrição : 

 “SINALIZAÇÃO” em meia lua (180º) na cor branca (35 cm de largura total). 

 Parte inferior com recorte vertical, transpassado as partes 4 cm (+/-0,5 cm) formando fenda de 

24 cm (+/-1,5 cm). 

 Barra, contendo a costura de união do forro do tecido da jaqueta embutida e com pesponto 

simples de 5mm da borda. 
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 As costuras devem ser rebatidas e bem acabadas de modo a impedir o desfiamento ou 

esgarçamento do tecido 

 As peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais com indicação do tecido, 

          marca do confeccionista e tamanho do manequim. 

 

LOTE 028 –  JAQUETA  

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Jaqueta em nylon 240, na cor preta, tecido do 

nylon grosso, resinado, impermeável, pespontada, 

elástico nos punhos e no cós,  forrada com nylon 

100% poliéster com fibra, abertura frontal com 

zíper. Dois bolsos frontais na vertical, dois bolsos 

embutidos. Bordado lado esquerdo 

“MANUTENÇÃO/AMTT”. 

09   

 

 Em nylon 240 grosso resinado, 

  na cor preta;  

 com pespontos duplos nos recortes; 

 Com elásticos nos punhos e no cós;  

 Impermeável, forrada de nylon 100 % poliéster com fibra 100 % poliéster, entre a camada 

externa e interna com matelassê interno para segurar a fibras junto ao forro, no corpo e nas 

mangas da jaqueta;  

 Abertura frontal com zíper até o final da gola, de poliéster, de 8mm, com cursor automático, preto 

; 

 Com dois bolsos frontais na vertical nas laterais medindo 15,5cm e 15 cm de profundidade, com 

lapela de 3 cm com pesponto;  

 Com dois bolsos embutidos, na parte interna, nas laterais, medindo 13,5 cm de largura por 15,5 

cm de comprimento, sendo forrado com tecido 100% poliéster 

 Bordado na cor prata do lado esquerdo do peito:  

 “Manutenção”: em semicírculo medindo 9 cm x 1cm  

 “AMTT”: na horizontal medindo 4 cm x 1cm;  

 Este bordado citado acima considerando entrelinhas, deverá ter no total de medidas 9 cm por 4 

cm;  
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 As costuras devem ser rebatidas e bem acabadas de modo a impedir o desfiamento ou 

esgarçamento do tecido;  

 As peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais com indicação do tecido, marca do 

confeccionista e tamanho do manequim. 

 

LOTE 029 – JAQUETA MASCULINA ( DETRA/RODOV) 

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Jaqueta em tecido poly two way, em cor preta, 

forrada em nylon 100%abertura frontal com 

zíper de poliester, com pala traseira e dianteira, 

com dois bolsos frontais, com dois bolsos 

embutidas, costura reforçada, bordado do lado 

esquerdo em cor azul celeste 

“AMTT/ADMINISTRAÇÃO” 

50   

 

 PolyTwo Way, 

 composição: 94% poliéster e 06% elastano;  

 na cor preta; 

  forrada de nylon 100% poliéster com fibra 100 % poliéster, entre a camada externa e interna 

com matelassê interno para segurar a fibras junto ao forro, no corpo e nas mangas da jaqueta; 

 Bordado do lado esquerdo do peito na cor azul celeste: 

 “AMTT” na horizontal medindo 4 cm por 1cm; 

 “ADMINISTRAÇÃO” na horizontal medindo 8 cm por 1 cm; 

 Este bordado citado a cima considerando entrelinhas, deverá ter no total de medidas 9 cm por 

3,5 cm;  

 Abertura frontal com zíper de poliéster, 0,8 cm , com cursor automático, preto e com lapela de 5 

cm com 02 botões de 04 furos 1,5 cm sendo 01 na parte superior e 01 na barra;  

 Com pala traseira e dianteira com pesponto duplo; 

 Mangas compridas, tombadas e rebatidas com pespontos, com carcela dupla sem botão;  

 Punhos simples, altura de 5,5 cm, pespontados e abotoáveis com um botão de 04 furos 1,5 cm 

em cada punho;  
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 Com dois bolsos frontais na vertical nas laterais medindo 17,5cm e 15 cm de profundidade, com 

lapela de 5 cm com pesponto duplo;  

 Com dois bolsos embutidos, na parte interna, nas laterais, medindo 13,5cm de largura por 15,5 

cm de comprimento, sendo forrado com tecido 100% poliéster; As casas dos botões deverão ser 

feitas em caseadeira industrial de modo a impedir o desfiamento ou esgarçamento do tecido. 

 Todas as costuras deverão ser invisíveis no acabamento de barras e mangas; 

 As costuras devem ser rebatidas e bem acabadas de modo a impedir o desfiamento ou 

esgarçamento do tecido;  

 Todas as peças com 02(dois) botões sobressalentes, costurados no interior de cada peça 

do uniforme, em local que não prejudique a vestimenta;  

 As peças terão etiquetas nos locais convencionais com indicação do tecido, marca do 

confeccionista e tamanho do manequim. 

 

LOTE 030 – JAQUETA  

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Jaqueta, na  cor preta, confeccionada em 100% 

nylon 

356   

 100% nylon,  

 na cor PRETA;  

 abertura frontal, com fechamento total frontal por zíper  Esmaltado,(incluindo a gola), de 16 

mm(dezesseis milímetros), aproximadamente; 

 02 (dois) bolsos internos;  

 platinas presas abotoáveis sobre os ombros, transpassadas com 01 (um) botão de pressão, na 

cor do tecido; 

  barra com acabamento em elástico em poliéster, com 6,0 cm (seis centímetros) de largura;  

 mangas compridas fixada no corpo da jaqueta com costura dupla rebatida em toda extensão da 

cava,  

 com duas faixas refletivas prata, com 5 cm de largura, costuradas em máquina reta.;  

 punhos e gola modelo esporte, acabamento com ribana em malha canelada 100% poliéster, fio 

100%poliéster texturizado;  

 Na parte frontal da jaqueta, lado direito, com aproximadamente 15 cm (quinze centímetros) 

abaixo do ombro, deverá conter faixa de velcro fêmea medindo 2,5 cm de altura por 10,5 cm de 
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comprimento (dois centímetros e meio de altura por dez centímetros e meio de comprimento) 

para fixação da biriba de identificação do Agente de Trânsito. 

 Na parte frontal, lado esquerdo, com aproximadamente 15 cm (quinze centímetros) abaixo do 

ombro, deverá conter 01 (um) bolsinho superior embutido, medindo 8,5 cm (oito centímetros e 

meio) de altura por 3,0 cm (três centímetros) de largura; 

 Na manga direita deverá ser bordado em tecido: 

 a bandeira do Município de Ponta Grossa, nas cores originais, medindo 5,5 cm (cinco 

centímetros e meio) de altura por 7,5 cm (sete centímetros e meio) de largura, a uma 

distância de 5,0 cm (cinco centímetros) abaixo da costura do ombro;  

 Na manga esquerda: 

 Brasão do Município de Ponta Grossa, nas cores originais, medindo 08 cm (oito 

centímetros) de altura por 06 cm (seis centímetros) de largura, aplicado a uma distância 

de 5,0 cm (cinco centímetros) abaixo da costura do ombro. 

 

 Lapela interna do zíper destacável, confeccionada no mesmo nylon externo. 

 Costas deverá ter a Inscrição Padrão: 

 “DEPTRAN” em meia lua, (côncavo) e,  

 “AMTT” abaixo de forma linear. 

 O bordado nas costas deverá ter 30 cm (trinta centímetros) de largura total, em cor branca, e 

letras fonte ARIAL BLACK MAIÚSCULAS. 

 Todas as costuras da Jaqueta deverão ser soldadas. 

 As peças deverão apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes de costuras e bordados;  

 as costuras e bordados não poderão apresentar descontinuidades e/ou desvios externos;  

 O produto não poderá apresentar desfiamento na superfície do tecido e bordados, nem 

esgarçamento de costuras; 

 O Brasão e a Bandeira do Município de Ponta Grossa deverão ser confeccionados à parte 

e aplicados sobre a manga da jaqueta, no local especificado neste descritivo, sendo que 

os bordados devem ser executados em alta qualidade e excelente acabamento. 

 BANDEIRA DE PONTA GROSSA nas cores azul royal, branca e amarelo ouro e marrom.  

 BRASÃO DO MUNICÍPIO nas cores amarelo ouro, verde bandeira, branco, azul royal, marrom e 

azul-celeste 

 O brasão e a bandeira de Ponta Grossa são paradigmas, através de técnico especializado 

CorelDraw. 
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 As peças deverão trazer, internamente, etiqueta (s) com as seguintes informações: 

 Nome do fabricante (razão social); 

 No verso da etiqueta constar CNPJ e origem da Indústria; 

 Número (tamanho do manequim); 

 Composição do tecido; 

 Orientações sobre lavagem, secagem, passamento da peça; 

 

LOTE 031 – MEIA (todos) 

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Meia na cor preta, modelo ³/4,  esporte,  

composição 78% algodão, 21% poliamida 1% 

elastodieno. Tamanhos 33 a 42 

1900   

 

LOTE 032 – PARKA  (Detra/rodov) 

Item  

 

Descrição Quant Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

 

Parka em tecido dopnyton, cor preta, abertura 

frontal com zíper azul marinho, com dois bolsos 

embutidos, forrada em nylon 100% poliéster, 

com fibra, bordado no lado esquerdo 

“AMTT/ADMINSTRAÇÃO”. 

100   

 

 Dopnyton, composição: 72% algodão e 28% poliéster; 

  longa, com recorte de corpo acinturado, com pespontos duplos nos recortes; 

  na cor PRETA; 

 Bordado do lado esquerdo do peito na cor BRANCA: 

 “AMTT” na horizontal medindo 4 cm por 1cm; 

 “ADMINISTRAÇÃO” na horizontal medindo 8 cm por 1 cm; Este bordado citado a 

cima considerando entrelinhas, deverá ter no total de medidas 9 cm por 3,5 cm; 

 Abertura frontal com zíper PRETO até o final da gola, de poliéster, de 8mm, com cursor 

automático e, 

  com 06 botões de pressão 13mm de latão distribuídos na lapela de 5 cm; 
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 Com dois bolsos frontais na vertical, nas laterais, medindo 15cm e 12cm de profundidade, com 

zíper embutido de poliéster 4.5 médios fino com cursor automático 15 cm azul;  

 com dois bolsos embutidos, na parte interna, nas laterais, medindo 14cm de largura por 18cm de 

comprimento, sendo forrado com tecido 100% poliéster; 

 Forrada de nylon 100 % poliéster com fibra 100 % poliéster, entre a camada externa e interna 

com matelassê interno para segurar a fibras junto ao forro,  

 no corpo e nas mangas, na cor do tecido da parka; deverá ter reforço de entretela na gola; 

 Todas as costuras deverão ser invisíveis no acabamento de barras e mangas; 

 As costuras devem ser rebatidas e bem acabadas de modo a impedir o desfiamento ou 

esgarçamento do tecido; 

  as peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais com indicação do tecido, marca do 

confeccionista e tamanho do manequim. 

 

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 12 (doze) meses contados a partir da data da sessão 

pública do Pregão. 

GARANTIA DO PRODUTO: 03 (três) meses de garantia, para reposição contra quaisquer defeitos de 

fabricação das vestimentas ofertadas, tais como: rasgos, encolhimento ou alongamento, desbotamento 

e manchas, em condições normais de utilização. 

Dados para pagamento: 

Banco:______________Agência:_________________Conta corrente:___________________ 

Dados para contato: 

Fone/Fax:________Celular:__________E-mail (para contato):___________Contato:_________ 

NOME_____RG______CPF_______ 

OBS: Proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa, com suas páginas numeradas 

sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo 

representante legal. 

 O valor deverá ser apresentado em algarismos e por extenso. Em caso de discrepância entre o 

valor por extenso e em algarismos, prevalecerá o menor valor, para os efeitos de julgamento das 

propostas. 

  No valor ofertado deverão estar incluídos todos os custos diretos e/ou indiretos tais como: 

despesas com impostos, embalagem, seguro de transporte, transporte (carga e descarga) até o destino 

do objeto; e /ou obrigações sociais, uniformes, identificações pessoais, seguros, e transporte de pessoal 

até o destino do objeto, se for o caso. 
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 A empresa declarada vencedora deverá apresentar PROPOSTA CORRIGIDA, em até 05(cinco) 

dias úteis após término da sessão do Pregão. A proposta deverá estar adequada ao último lance da 

empresa declarada vencedora, discriminando valores unitário e global para aquisição.  

 O prazo para entrega da proposta contará a partir das amostras aprovadas. 

 A interposição de recurso suspende o prazo de validade da proposta até a sua decisão.  
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ANEXO 03 - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 02/2020 

HABILITAÇÃO 

 

1. O envelope de HABILITAÇÃO deverá ser entregue devidamente lacrado, e serão apresentados 

constando em sua face externa os seguintes dizeres: 

ENVELOPE Nº 02 

PREGÃO PRESENCIAL SRP  Nº ____/2020    Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

HABILITAÇÃO 

NOME DA EMPRESA: 

2. CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO: 

2.1. Os documentos abaixo relacionados para habilitação,  deverão ser apresentados no “Envelope 

nº 2 – HABILITAÇÃO”. 

 

2.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a)   A  Habilitação jurídica deverá ser comprovada mediante apresentação de:  

I. REGISTRO COMERCIAL, arquivado na Junta Comercial respectiva, no caso de empresa 

individual. 

II. ESTATUTO ou CONTRATO SOCIAL em vigor, com as alterações realizadas ou 

devidamente consolidadas, e registradas, em se tratando de sociedades comerciais, e, no 

caso de sociedades por ações, acompanhados da publicação de ata da última eleição de 

diretoria e da última alteração de capital. 

III. ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da Diretoria em 

exercício. Deverá contemplar, dentre os objetivos sociais, a atividade comercial compatível 

com o ramo de atividade pertinente ao objeto do edital, a que propõe, sob  pena de 

inabilitação. 

IV. CNPJ  com distinção MEI, ME ou EPP. 

NOTA:  

a) Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva, bem como cópia legível de documentos de identificação com 

foto, RG ou outros, de todos os sócios. 

 

b) Os documentos acima indicados deverão contemplar, dentre os objetivos sociais, a atividade 

comercial compatível com o ramo de atividade pertinente ao objeto do edital, a que propõe, sob 

pena de inabilitação. 
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2.1.2. HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA: 

I. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, mediante a apresentação 

do comprovante de inscrição e de situação cadastral emitida pela Secretaria da Receita federal do Brasil. 

II. INSCRIÇÃO ESTADAL, CICAD ou documento equivalente; 

III. Prova de regularidade para com a FAZENDA NACIONAL, mediante a apresentação   de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da receita federal do Brasil (SRFB) e pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Divida tiva da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas 

nas alíneas “a”, “b” e ”c” do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal nº 8.212/1991, às contribuições 

instituídas a título de substituição, e às contribuições devidas por lei a terceiros. 

IV. Prova de regularidade para com a, Fazenda Estadual, relativa aos Tributos Estaduais, 

mediante apresentação da Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de 

negativa  do domicílio ou sede do licitante, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda. 

V. Prova de regularidade fiscal  para com a Fazenda  Municipal relativa aos Tributos Municipais 

da sede da proponente, emitida pela Fazenda do Município (Art. 29, inciso III, 8.666/93). 

V.1. Em caso que o município mantem Cadastro Mobiliário e Imobiliário  separados, deverão ser 

apresentados os comprovantes referente a cada um dos cadastros. 

 

VI. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), dentro 

de seu período de validade, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei.  A Certidão somente será válida, mediante a apresentação do original ou por processo 

de impressão, obtido via internet, não podendo ser cópia da impressão via on-line, fornecida pela Caixa 

Econômica federal. 

 

VII. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a  JUSTIÇA DO TRABALHO-CNDT, 

mediante apresentação de Certidão negativa ou Positiva com efeito de negativa, nos termos do artigo 

642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e 

conforme Lei nº 12.440/2011. www.tst.gov.br.  

 

2.1.3. HABILITAÇÃO QUANTO A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA: 

I.         Certidão negativa FALÊNCIA E CONCORDATA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL expedida 

pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, contendo expresso na própria certidão o prazo de 

sua validade. 

I.a)  Para as empresas que optarem por participar através de filial, deverão também ser 

apresentada certidão negativa para com o cartório/comarca onde  encontra-se instalada a filial. 

http://www.tst.gov.br/
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I.b)  Na falta de validade expressa na Certidão Negativa, ter-se-ão como válidos pelo prazo de 60 

(sessenta) dias de sua emissão. 

I.a) ) É permitida a participação de empresas em recuperação judicial, desde que amparada em 

certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique que a interessada está apta 

econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termo da Lei nº 8.666/93. 

 

II. DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO E DE FATURAMENTO, emitida pelo representante 

legal da empresa e pelo contador ou por outro profissional equivalente (registrado no 

Conselho Regional de Contabilidade), modelo anexo 07. 

 

2.1.4.  HABILITAÇÃO COMPLEMENTAR - DECLARAÇÕES 

I - Declaração conjunta, podendo ser utilizado modelo do  (Anexo 6), constando: 

i. Que a licitante cumpre disposto no inciso do art.7º da Constituição  da República federativa do 

Brasil de 1988 ( Cumprimento das Obrigações relativas ao Trabalho do Menor), que não 

possuem empregados menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou in salubre e em 

qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

(quatorze) anos, em observância à Lei federal nº 9.854/99 e 8.666/93. 

ii. Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com o poder público tanto na esfera 

federal, estadual ou municipal. 

iii. Que não existem fatos impeditivos para participação deste procedimento licitatório. 

iv. Que a proponente se compromete a refazer/substituir os produtos/serviços que estiverem fora 

dos padrões estabelecidos em edital, no prazo estabelecido pelo fiscal(is) de 

contrato/recebimento. 

II- Declaração de Responsabilidade, anexo 12 

 

III. DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO, que conhece todos os termos da licitação, bem como tomou 

conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que 

cumpre todos os requisitos exigidos.    Anexo 05 

 

 

2.1.5.  HABILITIÇÃO QUANTO A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 

I. ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA, expedido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, que tenha prestado serviço de mesma natureza, sem qualquer restrição na qualidade dos 

materiais e serviços utilizados, devendo conter o nome, endereço e telefone de contato do atestante, 

inclusive nº do contrato que originou o atestado. 
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II. Relação de contratos firmados com a iniciativa privada e/ou administração pública referente 

ao(s) atestado(s) de  capacitação técnica apresentados, conforme anexo 08. 

 

 

ATENÇÃO: TODOS OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM PLENA VIGÊNCIA. 

 

2.1.7. Para os documentos já apresentados no Ato do Credenciamento, fica suprimida a sua 

duplicidade no envelope 02 – Habilitação. 

 

2.1.8. Os documentos exigidos para habilitação deverão ser apresentados em original ou cópia 

autenticada por qualquer Cartório competente ou também qualquer órgão público, ou ainda pela 

Pregoeira/Equipe de Apoio, mediante conferência com os originais. 

 

2.1.9. É facultada a Pregoeira em qualquer fase da licitação, a promoção de diligencia destinada a 

esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar originalmente na proposta e/ou habilitação. 

 

2.1.10. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste edital, a licitante será 

habilitada e declarada vencedora do certame. 

 

2.1.11. Se a licitante desatender as exigências para a habilitação, a Pregoeira examinará a habilitação da 

próxima classificada. 

 

2.1.12. Se comprovado que a empresa participante realmente for Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou 

Micro empresa (ME), e havendo alguma restrição quanto à habilitação fiscal, será concedido o prazo de 

05 (cinco) dias úteis, improrrogáveis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 

for declarado vencedor do certame. Tal informação deverá obrigatoriamente constar em Ata. 

 

2.1.13. A não apresentação da documentação pendente no prazo previsto implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei nº. 8.666/93, sendo facultado 

à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do 

contrato, ou revogar a licitação 
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ANEXO 04 - PREGÃO PRESENCIAL SRP  Nº 002/2020 

 CARTA DE CREDENCIAMENTO (FORA DO ENVELOPE) 

 

Através do presente, credenciamos o(a) Sr(a) ____________________________, portador(a) da Cédula 

de Identidade sob n º ________________ e CPF/MF _____________, a participar do procedimento 

licitatório, sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº    /2016, instaurado  por esta Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transporte, na qualidade de representante legal da empresa 

________________________, CNPJ nº ________________ outorgando-lhe plenos poderes para 

pronunciar-se em nome da empresa, bem como formular propostas e praticar todos os demais atos 

inerente ao certame.              

             

 

Em ___  de  ____________ de ____ 

 

 

 

______________________ 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 

 

NOTA 01: a Carta de Credenciamento deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa, sem 

rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal, e deverá 

ainda constar todos os dados da empresa, tais como: Razão Social, Endereço completo, Telefone fixo e 

celular, CNPJ, e-mail. 
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ANEXO 05  - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002/2020 

 DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO (apresentar junto ao Credenciamento) 

 FORA DO ENVELOPE 

 

 

A Empresa ________________________________, CNPJ/MF Nº _______________, sediada (endereço 

completo), DECLARA, que conhece todos os termos da licitação, sob a modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL Nº    /2020,  bem como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao 

objeto da licitação, declarando ainda que cumpre todos os requisitos exigidos.  

Por ser expressão de verdade, firmamos a  presente. 

 

Em ___  de  ____________ de ____ 

______________________ 

Diretor ou Representante Legal 

 

NOTA 01: a Declaração de Cumprimento deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa, sem 

rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal, e deverá 

ainda constar todos os dados da empresa, tais como: Razão Social, Endereço completo, Telefone fixo e 

celular, CNPJ, e-mail. 
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ANEXO 06 - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002/2020 

 DECLARAÇÃO CONJUNTA (APRESENTAR JUNTO A HABILITAÇÃO – DENTRO DO ENVELOPE) 

 

A Empresa ________________________________, CNPJ/MF Nº _______________, sediada (endereço 

completo), DECLARA: 

 

1.  Que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o poder público, em qualquer 

de suas esferas.  

2.  Que não existem fatos impeditivos para participação deste procedimento licitatório. 

3.  Que nos comprometemos refazer/substituir os produtos/serviços que estiverem fora dos 

padrões estabelecidos neste edital, no prazo estabelecido pelo fiscal de contrato/recebimento. 

4.  Que não possuímos, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição 

de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854/99 e Lei Federal nº 

8666/93. 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 

Em ___  de  ____________ de ____ 

 

______________________ 

Diretor ou Representante Legal 

 

 

 

NOTA 01: a Declaração Conjunta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa, sem rasuras, 

emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal, e deverá ainda 

constar todos os dados da empresa, tais como: Razão Social, Endereço completo, Telefone fixo e 

celular, CNPJ, e-mail. 
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 ANEXO 07 - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002/2020 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE ME/EPP E DE 

FATURAMENTO (FORA DO ENVELOPE) 

Razão Social: 

CNPJ/MF: 

Endereço completo: 

 

Em conformidade com a Lei Complementar 123/2006 e suas alterações e para fins de participação no 

Pregão Presencial nº .............,, DECLARO(AMOS) para todos os fins de direito, e sob pena de 

incorrer no artigo 90 da Lei Federal 8.666/93, que a empresa está enquadrada na condição do 

Regime de Tributação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

 

Declaro(amos) sob as penas da lei e com a fé do grau do contador da empresa, o faturamento 

mensal e acumulado do último exercício e aquele referente aos meses do atual exercício, que vem 

devidamente assinado e (exceto para microempreendedor individual). 

 

Ainda, declaro(amos) estar ciente de que serão realizadas auditorias por amostragem, junto aos 

órgãos da Receita Federal, Estadual e Municipal, com a finalidade de comprovar e veracidade do 

enquadramento como ME/EPP, sendo que uma vez constatada irregularidade poderá ocorrer 

responsabilidade civil, administrativa e criminal na forma da Lei Federal 12.846/2013 e demais 

legislações pertinentes. 

Faturamento R$ Faturamento R$ 

Janeiro/2019  Janeiro/2020  

Fevereiro/2019    

Março/2019    

Abril/2019    

Maio/2019    

Junho/2019    

Julho/2019    

Agosto/2019    

Setembro/2019    

Outubro/2019    

Novembro/2019    

Dezembro/2019    

Acumulado/2019  Acumulado/2020  
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Por ser a expressão  verdade, firmo(amos) a  presente. 

 

(Local) ___  de  ____________ de ____ 

 

________________(assinatura)________________ 

Nome legível  sócio proprietário e CPF/MF 

 

_________________(assinatura)______________ 

Nome completo Contador da ME/EPP com CRC 

 

Obs: A apresentação desta declaração é obrigatória para as Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte. 

 

NOTA 01: a Declaração de ME ou EPP deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa, sem 

rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal e pelo 

contador da empresa, e deverá ainda constar todos os dados da empresa, tais como: Razão 

Social, Endereço completo, Telefone fixo e celular, CNPJ, e-mail. 
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ANEXO 08 

 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002/2020 

RELAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA REFERENTE AO(S) ATESTADO(S) DE  CAPACITAÇÃO TÉCNICA APRESENTADOS 

 

Declaramos que esta empresa __________________, inscrita no CNPJ nº________________, , sediada 

à_________ possui o (s) seguinte(s) contrato(s) firmado(s) com a iniciativa privada  e administração 

pública: 

Nome da empresa/orgão Valor do contrato Inicio da vigência Final da 

vigência 

    

    

    

    

 

                                                   Ponta Grossa,____ de ___________ de  2020. 

________assinatura_______________________ 

Nome legível do representante da empresa Licitante  

NOTA:  

a)  Declaração deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa, sem rasuras, emendas, 

borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal, e deverá ainda constar todos os 

dados da empresa, tais como: Razão Social, Endereço completo, Telefone fixo e celular, CNPJ, e-mail. 
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ANEXO 09 

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2020 

 

MINUTA DA ATA E CONTRATO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _____-  

Aos_____dias do mês de ___de____, na sede da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, situada 

à Ra Dr. Colares, esquina com Balduíno Tques, 445, em Ponta Grossa PR, representada neste  ato pelo 

Presidente desta Autarquia, Sr.______-,  brasileiro, casado, portador da Cédula de identidade 

nº___________ e CPF/MF nº______________, residente e domiciliado na rua______nº___ CEP______, 

nesta cidade e___________, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Rua________, 

CEP_____, na cidade de _____, PR, inscrita no CNPJ sob nhº_________, fone_______, representada 

pelo Sr. _____, portador da Cédula de identidade RG nº______ e do CPF/MF________, residente e 

domiciliado na cidade de_______, sito à Rua______, CEP______, com fundamento na Lei nº 10.520, de 

17 de julho de 2002, e subsidiariamente nas Leis Federais nº 8.078/1990, nº 11.184/92 e nº 8.666/93; 

nas Leis Municipais nº 8.056/2005, nº 8.393/2005 e nº 9.042/2007; Decreto Municipal nº  3.555/2000, 

alterado pelos Decretos nºs 3.693/2000, 3.697/2001, Decreto federal 3.031/2002, e Decreto Municipal nº  

1.9991, de 27/02/2008, representada conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos 

autos, resolvem registrar os preços, conforme decisão exarada no processo administrativo nº____/20__ e 

HOMOLOGADA, às fls.______, publicada no Diário Oficial do Município, edição nº ______de 

__de___20__, referente ao Pregão Presencial nº     /2020, consoante as seguintes cláusulas e 

condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  E DAS CONDIÇÕES 

1.1.  Fornecimento através de sistema de registro de preços, de uniformes, nas quantidades e de 

acordo com as especificações técnicas previstas nos Anexos I do edital. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EMBALAGEM 

2.1.  Os produtos deverão ser entregues no endereço constante do pedido, nas quantidades 

solicitadas e embaladas de acordo com as condições técnicas exigidas para o transporte da origem ao 

destino. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ROTULAGEM OU ETIQUETAS 

4.1. As peças de uniformes deverão ser  embaladas individualmente em sacos plásticos, e, quando 

confeccionado sob medida com identificação do servidor. 

4.2. Os vestuários deveram conter etiquetas, onde deverão estar impressas, de forma clara  as 

seguintes informações: 
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a) Identificação da marca; 

b) Nome e endereço do fabricante; 

c) Modo de lavagem; 

d) Tamanho do manequim; 

e) E, as que se fizerem necessárias. 

CLÁUSULA QUARTA – DO RECEBIMENTO DO MATERIAL 

4.1. Os produtos deverão ser entregues  conforme endereço na Ordem de  fornecimento e na Nota de 

Empenho, devendo obrigatoriamente, no ato da entrega, estar acompanhado do Termo de 

Responsabilidade, no  qual, o fornecedor assuma inteira responsabilidade pela qualidade e conformidade 

dos produtos entregues, das condições exigidas em edital e no instrumento contratual, e na legislação 

que regulamenta a matéria. 

4.2. Caberá ao fiscal de cada departamento, no ato de recebimento, certificar-se de que cada produto 

está acompanhado do Termo de Responsabilidade, na forma e condições estabelecidas no item anterior, 

sob pena de responsabilidade funcional. 

4.3. A verificação das embalagens primária e secundária, quando houver do(s) produto(s) recebido(s) é 

de competência indelegável do responsável indicado na  Ordem de Fornecimento e Empenho, que 

deverá, a cada recebimento, certificar se atende às exigências constantes do Anexo I do presente edital. 

4.4. De inteira responsabilidade do departamento requisitante a guarda dos produtos recebidos e entrega 

aos servidores, com as devidas cautelas de recebimento dos uniformes. 

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS 

5.1. Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os 

constantes da planilha de preços anexa, obedecida a classificação no Pregão presencial nº____/2016, 

especificadas, detalhadamente, na ata de julgamento de preços, constante às fls.____a____, atualizado 

por despacho homologatório do Sr. Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, datado 

de ___/___/____, constantes dos autos 

5.2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e 

condições constantes do Edital do Pregão presencial nº ____/2020, que a precedeu, na íntegra, o 

presente instrumento de compromisso. 

5.3. O preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão Presencial 

nº___/2020, pela empresa constante da presente Ata de Registro de Preços e de acordo com a 

homologação já referida. 

  

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

6.1. Os pagamentos serão efetuados pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, através de conta 

corrente da empresa, no Banco a ser informado no ato da assinatura desta ata, e que será devidamente 
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registrado na cláusula própria de cada contrato firmado, para entrega do objeto a que se destine, no 

prazo máximo de 20 (vinte) dias a contar da data de solicitação de pagamento protocolada pelo 

contratado nesta Autarquia, devendo constar cópia da Ordem de Fornecimento, Certidões Negativas: 

Federal,  Municipal, FGTS e Trabalhista.  

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS 

7.1.  O Departamento Administrativo, poderá a qualquer tempo, rever os preços registrados, reduzindo-

os de conformidade com a pesquisa de mercado, para fins previsto no inciso V do art. 15 da Lei Federal 

8.666/93 com as alterações posteriores, ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos 

preços praticados no mercado. 

7.2. Os preços registrados poderão ser majorados, em decorrência de fato superveniente e de natureza 

econômica, capaz de comprometer o equilíbrio econômico-financeiro da Contratada, por solicitação 

motivada da interessada a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte. 

7.3. O pedido deverá ser devidamente ju7stificado e instruído com documentos e planilhas analíticas, 

que comprovem a sua procedência, tais como: listas de preços dos fabricantes, notas fiscais de 

aquisição, matérias primas ou de outros documentos julgados necessários – que embasem a oferta de 

preços por ocasião da classificação e as apuradas no momento do pedido. 

CLÁUSULA OITAVA: DO LOCAL DE ENTREGA E DO PRAZO 

7.1. A empresa deverá entregar o(s)  produto(s) no almoxarifado desta Autarquia no endereço Rua 

Dr. Colares, 750 centro Ponta Grossa - PR, sob a supervisão e recebimento do fiscal de contrato e/ou 

gestor da Ata de Registro de Preços. 

7.2. É vedado ao fornecedor, a entrega de produtos por pedidos de qualquer forma encaminhados 

por qualquer dos departamentos  sem a respectiva Nota de empenho e Ordem de fornecimento com os 

quantitativos designados. 

7.3. O prazo para entrega dos produtos é de no máximo 20 (trinta) dias úteis. Prazo este que poderá 

ser prorrogado em até mais 10 (dez) dias, com justificativa plausível e por escrito ( e-mail) com o aceite 

do fiscal e/ou gestor do contrato . 

7.3.1. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do inicio e incluir-se-á o dia do vencimento, só 

iniciando e vencendo esses prazos em dia de expediente da Administração Pública. Quando ocorrer o 

vencimento em dia não útil considerar-se-á o primeiro dia útil subsequente. 

7.3.2. O não cumprimento do prazo supracitado sujeitará a empresa fornecedora às penalidades 

cabíveis. 

CLÁUSULA NONA – CONTROLE DE QUALIDADE 

9.1. A avaliação da qualidade do produto ora licitado com relação a descrição, características, 

embalagem e rotulagem especificados no edital, será procedida por ocasião da entrega e, sempre que o 
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responsável designado pelo departamento requisitante julgar necessário poderão exigir a testagem ou 

comprovação técnica do fornecedor. 

9.2. Na hipótese de o produto não corresponder às exigências previstas no edital do presente certame, 

será devolvido a qualquer tempo e condicionado à substituição pelo fornecedor, no prazo máximo de 10 

(dez) dias úteis, ficando de logo entendido que  a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte aceitará 

apenas uma única substituição, sem qualquer ônus, independentemente da aplicação das penalidades 

cabíveis.  

9.3. Em caso de troca do produto, em função do que se contém no item anterior, todos os custos de 

armazenagem incluindo carga, descarga e movimentação de estoque relativos ao período, deverão 

correr por conta exclusiva do fornecedor. 

9.4. A avaliação da qualidade do produto efetuada pela AUTARQUIA, não exclui a responsabilidade da 

empresa fornecedora ou o fabricante, pela qualidade do produto entregue dentro dos limites 

estabelecidos em lei, ou especificados em cláusula própria constante do contrato.  

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS  

10.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de no máximo 12  (doze) meses, contados a 

partir da publicação do extrato no Diário Oficial do Município. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES  

11.1. Pela inexecução total ou parcial de cada contrato de fornecimento representado pela nota de 

empenho, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções cabíveis 

sejam administrativas ou penais, em harmonia com o que estabelece o art. 81 e seguintes do cap. IV da 

Lei 8.666/93,  com as alterações posteriores:  

11.1.1. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total da nota de empenho, por cada dia de 

atraso na entrega do objeto;  

11.1.2. Multa de 1% (um por cento) do valor remanescente da nota de empenho, em qualquer hipótese 

de inexecução parcial de contrato, ou de qualquer outra irregularidade; e  

11.1.3. Multa de 2% (dois por cento) do valor total da nota de empenho, em caso  de rescisão contratual 

por inadimplência.  

11.2. As importâncias relativas às multas nos valores respectivos correspondentes aos percentuais 

indicados nas situações previstas no item 6.1 anterior, serão descontadas do pagamento devido através 

da retenção de créditos decorrentes do contrato até os limites do valor apurado ou, ainda através de 

execução de garantia bancária apresentada pela empresa quando da defesa prévia prevista no parágrafo 

2º, do art. 87, da Lei 8.666/83  em sua atual redação.  
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11.3. Desde que tipificadas, às condutas previstas no dispositivo supracitado, por que venha a 

contratada a ser indiciada como responsável, ser-lhe-á concedida ampla defesa prévia, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis da intimação.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO  

12.1. O preço registrado poderá ser cancelado pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte nos 

termos das  disposições fixadas no Decreto nº 1.991/2008. 

 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE  PREÇOS  

13.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, no todo ou em parte, de pleno direito:  

13.1.1. Pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte em despacho fundamentado do seu 

Presidente. 

13.1.2. Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços.  

13.1.3.  O fornecedor der causa a rescisão administrativa por inadimplemento de uma das cláusulas 

decorrentes da presente Ata de Registro de Preço.  

13.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente desta Ata de 

Registro de Preços.  

13.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado.  

13.1.6. Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transporte.  

13.1.7. No caso de endereço incerto, inacessível ou ignorado.  

13.2. Pela empresa, quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de 

cumprir às exigências preestabelecidas na presente Ata de Registro de Preços.  

13.3. No caso, a solicitação para cancelamento de preços registrados deverá ser formulada com a 

antecedência 30 (trinta) dias, facultada a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte à aplicação das 

penalidades previstas na cláusula VI. 

13.3. A comunicação do cancelamento do(s) preços registrado(s), nos casos previstos  no item 13.1.1 

será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante 

ao expediente administrativo que tiver dado  origem ao registro de preços.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO TERMO CONTRATUAL 

14.1. As obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços têm característica e geram efeitos 

contratuais conforme o previsto no Decreto nº 1.991/2008, em estrita observância aos princípios gerais 

do direto e às normas contempladas em nossa legislação vigente.  

14.2. A recusa da adjudicatória em assinar a Ata de Registro de Preços,  caracteriza descumprimento 

de obrigações, passíveis das sanções previstas no art. 81 e seguintes da Lei 8.666/93 com as alterações 

posteriores. Neste caso, a critério da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, poderá ser celebrado 
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contrato com o ofertante do menor preço, subsequente, se houverem outros detentores na presente ata, 

ou promover nova licitação.  

14.3. O edital do Pregão Presencial nº ____, bem como cópia da ata da sessão publica do Pregão, 

integra a presente ata, independentemente de transcrição, para que sejam dirimidas quaisquer dúvidas e 

ou  interpretações.  

14.4. Por força das disposições fixadas na Lei 11.184, de 9 de abril de 1992, por  ocasião da 

formalização da contratação, a empresa fica obrigada a apresentar Certidão de Inexistência de Débitos 

(CND), para com o  Sistema de Seguridade Social.  

14.5. O instrumento contratual poderá ser alterado com fundamento nas disposições  previstas no art. 

65 da Lei 8.666/93 e com alterações posteriores.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

15.1. Conforme Decreto Municipal nº 1.991/2008, a gestão do contrato ficará sob responsabilidade da 

servidora ______, portadora da Cédula de Identidade RG____--- e inscrita no CPF/MF sob nº _______, 

residente e domiciliada sito à Rua_______, Bairro____,CEP______ e o recebimento dos materiais ficará 

a cargo dos fiscais dede cada departamento requisitante. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

15.1. Esta Ata de Registro de Preços é regida pela lei Federal nº 8.666/93 em sua atual redação, e 

pela Lei Municipal nº 9.042/2007 e Decreto nº 1.991/2008, e, subsidiariamente pelos princípios gerais de 

direito.  

15.2. Os prazos previstos nos contrato serão contados nos termos do art. 110 da Lei Federal 8.666/93 

com as alterações posteriores.  

15.3. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata 

de Registro de Preços, ainda que a expiração do prazo de entrega  previsto no cronograma ocorra após 

seu vencimento. 

15.4. Quando se tratar de empresa representante comercial caber-lhe-á, a cada entrega, apresentar 

Nota Fiscal da compra do produto emitida pelo respectivo produtor, fabricante ou seu legítimo 

representante.  

15.5. As partes elegem o foro da Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná, como domicílio legal, 

para qualquer procedimento recorrente do cumprimento do contrato ou de instrumento  equivalente.  

Por estarem de acordo, assinam a presente Ata.  

CONTRATADA                                                      CONTRATANTE 

Pelas empresas:  

Nome _______________________________________p/empresa ------ 
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ANEXO 010  PREGÃO PRESENCIAL SRP 002/2020 

MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO DE __________QUE ENTRE SI CELEBRAM A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO 

E TRANSPORTE E A EMPRESA _________ 

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, pessoa jurídica de 

direito público interno, com sede na Rua Doutor Colares, esquina com Balduíno Taques, 445, CEP 

84010-050, inscrito no CNPJ sob o n° 05.073.426/0001-99, neste ato representado por seu Presidente, 

em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr_______, brasileiro, casado,  portador da Cédula de 

identidade RG nº _____ e inscrito no  CPF/MF _____, residente e domiciliado à Rua Cesário Alvim, 775 

Olarias, nesta cidade e Estado, e 

CONTRATADA: ___________, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na _(rua/av, n°, 

cidade, estado)___ CEP ________, inscrita no CNPJ sob n° __________, representada pelo Sr._______, 

portador da carteira de identidade n°________SSP/  e CPF n°_________, pelo presente instrumento e 

na melhor forma de direito, acham-se justos e contratados, mediante as cláusulas e condições seguintes:     

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

1.1.  O presente contrato tem por objeto o fornecimento de uniforme                _____em estrita 

observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade 

Pregão Presencial - SRP, do tipo MENOR PREÇO  ____/2020 – oriundo do Protocolado municipal nº. 

_____/20, devidamente homologada pela CONTRATANTE, nos moldes da Constituição Federal e com 

os dispositivos da Lei nº 8.666/93, alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94, e legislação pertinente, 

assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir 

expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 

2.1. O preço total aceito pela CONTRATADA para o presente ajuste é de R$ ____() constante da 

proposta, entendido como preço justo e suficiente para a total execução do objeto, sendo que deste 

valor, conforme abaixo : 

 

Item Objeto cód. quant. emb. uni total 

1 ...      

2      ... 

(descrição do objeto) 
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2.2. No preço total já encontram incluídos todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, 

seguros de transporte, transporte (carga e descarga), e /ou obrigações sociais, uniformes, identificações 

pessoais e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO 

3.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária:  

[...] 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 

4.1.  O pagamento será por meio de depósito em conta bancária em nome da proponente no prazo de 

até 20 (vinte) dias, com aceitação e atesto das Notas Fiscais.  

Obs: Conforme norma de procedimento fiscal nº 095/2009, consolidada com alterações da NPF: 067/210, 

fica obrigatório uso da nota fiscal eletrônica para fornecimento de mercadorias para o poder público. 

4.2.O pagamento deverá ser solicitado mediante requerimento protocolado  com a solicitação na 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, com os seguintes documentos: 

a) Ordem de fornecimento expedida pelo fiscal do contrato; 

b) Nota Fiscal dos materiais, devidamente atestado pelo fiscal do contrato; 

c) Certidão Negativa de Débito FGTS (c/ validade vigente); 

d) Certidão Negativa de Débito Federal)(c/ validade vigente); 

e) Certidão Negativa de Débito Municipal (c/ validade vigente). 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (c/ validade vigente).  

4.3. Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicados por meio de carta ou fac-

símile, assinado pelo representante qualificado no processo, ficando sob  inteira responsabilidade do 

licitante vencedor os prejuízos decorrentes de pagamento incorretos devido à falta de informação. 

4.4. Qualquer erro ou omissão na documentação fiscal ou na fatura, será objeto de correção 

pela empresa e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema 

seja regularizado definitivamente. 

4.5. A Autarquia não fará pagamento à empresa, antes de  paga ou relevada a multa que porventura 

tenha sido aplicada. 

4.6. Antes do pagamento, a Contratante verificará condições de habilitação e qualificação da 

Contratada, especialmente quanto à regularidade fiscal, que deverá ser realizada pelo fiscal de 

contrato. 

4.7. A Contratada que estiver pendente de liquidação das negativas solicitadas no subitem 

acima poderá ser notificada e sofrer as sanções cabíveis conforme legislação. 

4.8. As notas fiscais, além das informações usuais, deverão constar número do processo 

licitatório e do contrato, como também estabelecimento bancário, agência e n° de conta corrente.  
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4.9. O pagamento referido somente será efetuado quando todas as correções e alterações, 

solicitadas pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, forem executadas pelo 

CONTRATADO. 

4.10. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação das 

negativas solicitadas, sem que isso gere direito de alteração nos preços ou compensação 

financeira. 

4.11. Antes do pagamento, a Contratante verificará condições de habilitação e qualificação da 

Contratada, especialmente quanto a regularidade fiscal. 

4.12. Os pagamentos ficam condicionados ao processamento regular das contas junto ao 

Município de Ponta Grossa. 

4.13. A CONTRATADA que estiver pendente de liquidação das negativas solicitadas no subitem 

acima,  poderá ser notificada e sofrer as sanções cabíveis conforme legislação. 

CLÁUSULA QUINTA – VIGENCIA DO CONTRATO 

5.1. O presente contrato será pelo prazo de  12 (doze) meses com inicio em __ de ____ de 20__ e findo 

em  ____ de _____ de 20__ 

5.2. O CONTRATADO deverá manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, respeitadas todas as condições de habilitação e qualificação aqui 

exigidas, na forma do art.55, XIII da Lei n° 8.666/93. 

5.3. O prazo referido nesta cláusula poderá ser prorrogado por acordo entre as partes, conforme previsto 

no § 1° do artigo 57 da Lei n° 8.666/93, mediante termo aditivo, devidamente autorizado pela autoridade 

competente. 

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

6.1. A fiscalização do contrato ficará da seguinte maneira: 

 Departamento de Trânsito a servidora ____portadora da Cédula de Identidade - RG sob nº_______, e 

inscrita no  CPF/MF nº______, residente e domiciliada à Rua_______ – CEP_______, nesta cidade 

conforme nomeação pela  Portaria  _____/2016. 

, e fiscal suplente_____ a servidora ____portadora da Cédula de Identidade - RG sob nº_______, e 

inscrita no  CPF/MF nº______, residente e domiciliada à Rua_______ – CEP_______, nesta cidade 

conforme nomeação pela  Portaria  _____/2016. 

Departamento de Transportes a servidora_______, portadora da Cédula de identidade -  RG sob nº 

______e inscrita no  CPF/MF sob nº_______,  residente e domiciliada à Rua ______, CEP _____ nesta 

cidade conforme nomeação pela  Portaria  _____/2016. 

, e fiscal suplente a servidora ____portadora da Cédula de Identidade - RG sob nº_______, e inscrita no  

CPF/MF nº______, residente e domiciliada à Rua_______ – CEP_______, nesta cidade conforme 

nomeação pela  Portaria  _____/2016. 
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Departamento Administrativo a servidora_______, portadora da Cédula de identidade -  RG sob nº 

______e inscrita no  CPF/MF sob nº_______,  residente e domiciliada à Rua ______, CEP _____ nesta 

cidade conforme nomeação pela  Portaria  _____/2016. 

, e fiscal suplente a servidora ____portadora da Cédula de Identidade - RG sob nº_______, e inscrita no  

CPF/MF nº______, residente e domiciliada à Rua_______ – CEP_______, nesta cidade conforme 

nomeação pela  Portaria  _____/2016. 

Departamento de Engenharia de Tráfego o servidor_______, portadora da Cédula de identidade -  RG 

sob nº ______e inscrita no  CPF/MF sob nº_______,  residente e domiciliada à Rua ______, CEP _____ 

nesta cidade conforme nomeação pela  Portaria  _____/2016. 

, e fiscal suplente a servidora ____portadora da Cédula de Identidade - RG sob nº_______, e inscrita no  

CPF/MF nº______, residente e domiciliada à Rua_______ – CEP_______, nesta cidade, conforme 

nomeação pela  Portaria  _____/2016. 

6.2. Ficará a cargo dos fiscais exercerem ampla e permanente fiscalização durante toda a execução do 

contrato, bem como estabelecer parâmetro e diretrizes na execução dos mesmos. 

6.3.A fiscalização será realizada, visando garantir as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança e pontualidade dos serviços, podendo a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte tomar 

toda e qualquer decisão para assegurar a execução do Contrato. 

6.4. A contratada deverá prestar todo e qualquer esclarecimento solicitado pela administração, lhe 

garantido, inclusive o acesso a documentos relativos aos serviços executados ou em execução. 

6.5. A contratada deverá dar pronto atendimento às reclamações e/ou observações feitas pela 

administraçã/ofiscal de contrato, entregando e retificando as suas expensas, os materiais que não 

estiverem com resultados satisfatórios, ficando sujeita à aplicação das penalidades previstas em 

contrato. 

6.6. Cabe à fiscalização emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial 

atestar faturas, aplicação das sanções, solicitar alterações e repactuações do contrato. 

6.7. A fiscalização deverá anotar em registro próprio as ocorrências de qualquer natureza verificadas 

durante a execução do contrato, para determinar o que for necessário para regularizá-las, inclusive 

notificando a CONTRATADA. 

6.8. Encaminhar à autoridade superior proposta de rescisão do contrato, quando o objeto estiver sendo 

executado de forma irregular, em desacordo com as especificações e, ainda, quando constatada a 

paralisação da execução ou cometimento de faltas que ensejem a adoção dessa medida ou de outras 

constantes no Edital, garantida à ampla defesa à Contratada. 

CLÁUSULA SETIMA – DA ENTREGA 
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7.1. A contratada deve entregar os objeto deste termo na Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, 

rua Dr. Colares 750, nas quantidades solicitadas pelo gestor da Ata de  registro de Preços. 

7.2. O prazo para entrega de 20 (vinte) dias úteis a partir do recebimento da Ordem de fornecimento. 

Caso necessite de mais prazo deve  solicitar por escrito com fundamento e prazo  que necessite, para 

análise da gestora da Ata de Registro de preço. 

7.3. Os uniformes serão recebidos e aceito após sumária inspeção e conferência com as amostras 

fornecidas e aprovadas, podendo ser rejeitado caso a qualidade não atenda ao solicitado em edital, 

devendo ser substituído no prazo de até 10(dez) dias úteis. 

7.4. E na inexistência do material no mercado, o mesmo deve ser substituído por material 

comprovadamente igual ou superior qualidade e aprovado pelos fiscais de contrato, mantendo o preço 

inicialmente acordado entre as partes, sem ônus para a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, 

sob pena de desclassificação da empresa. 

CLAUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. Receber, conferir e avaliar o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 

8.2 Interromper a entrega dos materiais que estejam em desacordo com as especificações e demais 

exigências previstas no Edital e seus anexos;  

8.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos recebidos provisoriamente 

com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento 

definitivo; 

8.4.  Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 

objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

8.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 

especialmente designado; 

8.6. Aplicar à contratada, quando for o caso, as penalidades cabíveis e em conformidade com a disciplina 

da Lei nº 10.520/2002, de seus decretos regulamentares e da Lei nº 8.666/1993 e alterações respectivas; 

8.7. Rescindir a respectiva contratação, na forma e nas hipóteses previstas nos arts. 77 a 80, da Lei nº 

8.666/93. 

8.8. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto licitado, bem como por qualquer dano causado a 

terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

8.9. Rejeitar os produtos que não atendam as especificações constantes no item 01, deste contrato. 

8.10. Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido. 

8.11. Dar a Contratada as condições necessárias à regular execução do contrato. 

CLÁUSULA NONA -  DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

9.1. Receber o valor ajustado na forma e prazo estabelecido neste contrato.  
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9.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes no Edital e seus anexos, sendo que, as especificações ou qualquer outro documento que 

integre o presente processo administrativo são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe 

que mencione em um documento e se omita em outro será considerado especifico e válido. 

9.3. A entrega devera acompanhar da respectiva Nota Fiscal-e, na qual constarão as indicações 

referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade; 

9.4. Responsabilizar-se por todos os custos, diretos e indiretos, inclusive de transporte e de pessoal, 

necessários à entrega, orientação do uso dos materiais contratados, em plena conformidade com os 

termos e especificações previstos neste termo de referência e demais regras editalícias. 

9.5. Substituir, às suas expensas, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, o objeto com avarias ou 

defeitos; 

9.6. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

9.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

9.8. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes no Edital e seus anexos, sendo que, as especificações ou qualquer outro documento que 

integre o presente processo administrativo são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe 

que mencione em um documento e se omita em outro será considerado especifico e válido. 

9.9. Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais 

ocasionados à Contratante e/ou a terceiros, na execução do objeto do contrato a ser firmado, isentando a 

Autarquia de toda e qualquer responsabilidade. 

CLÁUSULA DECIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

10.1. Á contratada é expressamente VEDADA, a subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em 

parte, para a execução do objeto desta licitação, com exceção de bordados e.... 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 

11.1. O CONTRATADO reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, 

previstos no art. 77 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEUNDAA - DA RESCISÃO 

12.1. Este contrato poderá ser rescindido: 

a) por ato unilateral de Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1993; 

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração; 

c) pelo não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais, tanto quanto das 

especificações, projetos e/ou prazos; e 
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d) judicialmente, nos termos da legislação. 

12.2. A rescisão deste contrato implicará retenção de crédito decorrentes da contratação, até o limite dos 

prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como na assunção dos serviços pela CONTRATANTE na 

forma que a mesma determinar. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

13.1. O licitante vencedor estará sujeito às penalidades previstas nos Artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93 de 

21/06/93, seus parágrafos e incisos. 

13.2. A CONTRATADA será aplicada multa pelo CONTRATANTE, sem prejuízo da faculdade de rescisão 

e de eventuais perdas e danos, a serem apuradas na forma da legislação em vigor, a saber:  

13.3. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste 

Edital ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 2º 

da Lei Municipal 8393/2005 e responsabilidades civil e criminal: 

a) advertência; 

b)  0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na prestação do serviço, calculado sobre o 

valor correspondente à parte inadimplida; 

c) O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias 

corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado; 

d) 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de qualquer 

cláusula contratual, exceto prazo de entrega; 

e)  Caso a vencedora não efetue a prestação do serviço, incidirá multa de 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da respectiva nota de empenho, por inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras 

sanções cabíveis. 

f) a multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa 

ou judicial. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA –  DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

14.1. No instrumento contratual poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei federal nº 

8.666/93, desde que haja interesse da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, com a 

apresentação das devidas justificativas. 

14.2. No interesse da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, sobre o valor total efetivamente 

adquirido por meio de contrato, decorrente desta licitação, poderá haver acréscimo ou redução de até 

25% (vinte e cinco por cento), com o aumento ou a supressão dos quantitativos correspondentes, nos 

termos do art. 65, §1º, da Lei federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA –DA EFICÁCIA 
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15.1. O presente contrato somente terá eficácia depois de publicada a respectiva súmula no Diário Oficial 

do Município. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DA POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO  

16.1. Os contratantes se obrigam, sob penas previstas, a observar e cumprir rigorosamente a legislação 

cabível, incluindo, mas não se limitando à legislação brasileira anticorrupção; a legislação brasileira 

contra a lavagem de dinheiro, assim como as normas e exigências no Decreto Municipal nº 6615/2013. 

CLAUSULA DÉCIMA SETIMA - DO FORO 

17.1. As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste contrato, perante o 

foro da Comarca de Ponta Grossa. 

17.2. Ao firmar este contrato declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos 

demais documentos vinculados ao presente. 

Justas e contratadas firmam as partes o presente instrumento, juntamente com as testemunhas 

presentes ao ato. 

                                                                                                 Ponta Grossa,  

EMPRESA                                   amtt 
TESTEMUNHAS 


