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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 DO OBJETO: 

Contratação de empresa especializada em Confecção e Fornecimento de 

Uniformes (camisetas, bermudas, jaquetas, tênis e meias) para prática de 

atividade física para uso diário dos estudantes da Escola Municipal José Jorge 

Haddad, por Ata de Registro de Preço por lote, sendo esta uma demanda para 

atender os requisitos para nova escola que está sendo implantada para: Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Cívico-Militar José Jorge Haddad. Aquisição 

específica da Secretaria Municipal de Educação de Afonso Cláudio/ES. 

Abaixo cita-se a quantidade e especificações estimadas levantadas pelo 

Departamento de Inspeção juntamente com a escola referente à demanda para 

adequação das vestimentas para implantação da Escola de Ensino Fundamental 

Cívico-Militar José Jorge Haddad que atenderá alunos de 06 a 16 anos do 

Ensino Fundamental. 

LOTES 1 

Item Descrição Qtd 
Valor 

unidade 
Valor total 

01 

Camiseta com manga curta.  

Especificações: Tamanho: P infantil; malha PP 
sublimática; poliéster/viscose; detalhe na manga 
em Ribana na cor marinho; gola em formato de U 
na cor marinho com contorno vivo em amarelo 
ouro; estampa digital com tinta de cores vivas. 
Com bom caimento, de grande durabilidade, 
mesmo após inúmeras lavagens. Tecido que não 
desbota, não encolhe e não amarrota. 

84 R$ 32,73 R$ 2.749,32 

02 

Camiseta com manga curta.  

Especificações: Tamanho: M infantil; malha PP 
sublimática; poliéster/viscose; detalhe na manga 
em Ribana na cor marinho; gola em formato de U 
na cor marinho com contorno vivo em amarelo 
ouro; estampa digital com tinta de cores vivas. 
Com bom caimento, de grande durabilidade, 
mesmo após inúmeras lavagens. Tecido que não 
desbota, não encolhe e não amarrota. 

123 R$ 33,48 R$ 4.118,04 
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03 

Camiseta com manga curta. 

Especificações: Tamanho: G infantil; malha PP 
sublimática; poliéster/viscose; detalhe na manga 
em Ribana na cor marinho; gola em formato de U 
na cor marinho com contorno vivo em amarelo 
ouro; estampa digital com tinta de cores vivas. 
Com bom caimento, de grande durabilidade, 
mesmo após inúmeras lavagens. Tecido que não 
desbota, não encolhe e não amarrota. 

119 R$ 35,23 R$ 4.192,37 

04 

Camiseta com manga curta.  

Especificações: Tamanho: P adulto; malha PP 
sublimática; poliéster/viscose; detalhe na manga 
em Ribana na cor marinho; gola em formato de U 
na cor marinho com contorno vivo em amarelo 
ouro; estampa digital com tinta de cores vivas. 
Com bom caimento, de grande durabilidade, 
mesmo após inúmeras lavagens. Tecido que não 
desbota, não encolhe e não amarrota. 

86 R$ 38,23 R$ 3.287,78 

05 

Camiseta com manga curta. 

Especificações: Tamanho: M adulto; malha PP 
sublimática; poliéster/viscose; detalhe na manga 
em Ribana na cor marinho; gola em formato de U 
na cor marinho com contorno vivo em amarelo 
ouro; estampa digital com tinta de cores vivas. 
Com bom caimento, de grande durabilidade, 
mesmo após inúmeras lavagens. Tecido que não 
desbota, não encolhe e não amarrota. 

75 R$ 40,73 R$ 3.054,75 

06 

Camiseta com manga curta.  

Especificações: Tamanho: G adulto; malha PP 
sublimática; poliéster/viscose; detalhe na manga 
em Ribana na cor marinho; gola em formato de U 
na cor marinho com contorno vivo em amarelo 
ouro; estampa digital com tinta de cores vivas. 
Com bom caimento, de grande durabilidade, 
mesmo após inúmeras lavagens. Tecido que não 
desbota, não encolhe e não amarrota. 

48 R$ 38,23 R$ 1.835,04 

07 

Camiseta com manga curta.  

Especificações: Tamanho: GG adulto; malha PP 
sublimática; poliéster/viscose; detalhe na manga 
em Ribana na cor marinho; gola em formato de U 
na cor marinho com contorno vivo em amarelo 
ouro; estampa digital com tinta de cores vivas. 
Com bom caimento, de grande durabilidade, 
mesmo após inúmeras lavagens. Tecido que não 
desbota, não encolhe e não amarrota. 

30 R$ 39,48 R$ 1.184,40 
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08 

Jaqueta  

Especificações: Tamanho: P infantil; em helanca 
100% poliamida; com golas de linha azul com 
listras vermelha e verde; com fecho destacável 
azul. Estampa em silk policromia frente e costa. 

50 R$ 93,48 R$ 4.674,00 

09 

Jaqueta  

Especificações: Tamanho: M infantil; em helanca 
100% poliamida; com golas de linha azul com 
listras vermelha e verde; com fecho destacável 
azul. Estampa em silk policromia frente e costa. 

120 R$ 93,48 R$ 11.217,60 

10 

Jaqueta  

Especificações: Tamanho: G infantil; em helanca 
100% poliamida; com golas de linha azul com 
listras vermelha e verde; com fecho destacável 
azul. Estampa em silk policromia frente e costa. 

150 R$ 93,48 R$ 14.022,00 

11 

Jaqueta  

Especificações: Tamanho: P adulto; em helanca 
100% poliamida; com golas de linha azul com 
listras vermelha e verde; com fecho destacável 
azul. Estampa em silk policromia frente e costa. 

100 R$ 109,73 R$ 10.973,00 

12 

Jaqueta  

Especificações: Tamanho: M adulto; em helanca 
100% poliamida; com golas de linha azul com 
listras vermelha e verde; com fecho destacável 
azul. Estampa em silk policromia frente e costa. 

75 R$ 109,73 R$ 8.229,75 

13 

Jaqueta  

Especificações: Tamanho: G adulto; em helanca 
100% poliamida; com golas de linha azul com 
listras vermelha e verde; com fecho destacável 
azul. Estampa em silk policromia frente e costa. 

45 R$ 109,73 R$ 4.937,85 

14 

Jaqueta  

Especificações: Tamanho: GG adulto; em 
helanca 100% poliamida; com golas de linha azul 
com listras vermelha e verde; com fecho 
destacável azul. Estampa em silk policromia frente 
e costa. 

25 R$ 109,73 R$ 2.743,25 

15 
Bermuda Tactel masculina   

Especificações: Especificações: Tamanho: P 
infantil; tactel; azul  marinho; de elástico; estampa 

54 R$ 46,98 R$ 2.536,92 
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digital na perna; leve; bom conforto térmico; 
indicado para prática esportiva. 

16 

Bermuda Tactel masculina  

Especificações: Especificações: Tamanho: M 
infantil; tactel; azul  marinho; de elástico; estampa 
digital na perna; leve; bom conforto térmico; 
indicado para prática esportiva. 

76 R$ 47,73 R$ 3.627,48 

17 

Bermuda Tactel masculina  

Especificações: Especificações: Tamanho: G 
infantil;  tactel; azul  marinho; de elástico; estampa 
digital na perna; leve; bom conforto térmico; 
indicado para prática esportiva. 

77 R$ 50,23 R$ 3.867,71 

18 

Bermuda Tactel masculina  

Especificações: Especificações: Tamanho: P 
adulto;  tactel; azul  marinho; de elástico; estampa 
digital na perna; leve; bom conforto térmico; 
indicado para prática esportiva. 

56 R$ 55,73 R$ 3.120,88 

19 

Bermuda Tactel masculina  

Especificações: Especificações: Tamanho: M 
adulto; tactel; azul  marinho; de elástico; estampa 
digital na perna; leve; bom conforto térmico; 
indicado para prática esportiva. 

45 R$ 55,73 R$ 2.507,85 

20 

Bermuda Tactel masculina  

Especificações: Especificações: Tamanho: G 
adulto;  tactel; azul  marinho; de elástico; estampa 
digital na perna; leve; bom conforto térmico; 
indicado para prática esportiva. 

38 R$ 56,23 R$ 2.136,74 

21 

Bermuda Tactel masculina  

Especificações: Especificações: Tamanho: GG 
adulto;  tactel; azul  marinho; de elástico; estampa 
digital na perna; leve; bom conforto térmico; 
indicado para prática esportiva. 

30 R$ 56,23 R$ 1.686,90 

22 

Bermuda helanca feminina 

Especificações: Tamanho: P infantil; helanca; 
colegial; azul marinho; com cós e elástico; 
estampa digital na perna.  Durabilidade; 
praticidade; bom alongamento; indicado para 
prática esportiva. 

50 

 
R$ 46,98 R$ 2.349,00 

23 Bermuda helanca feminina 67 R$ 48,73 R$ 3.264,91 
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Especificações: Tamanho: M infantil;  helanca; 
colegial; azul marinho; com cós e elástico; 
estampa digital na perna.  Durabilidade; 
praticidade; bom alongamento; indicado para 
prática esportiva 

24 

Bermuda helanca feminina 

Especificações: Tamanho: G infantil; helanca; 
colegial; azul marinho; com cós e elástico; 
estampa digital na perna.  Durabilidade; 
praticidade; bom alongamento; indicado para 
prática esportiva 

62 R$ 48,73 R$ 3.021,26 

25 

Bermuda helanca feminina 

Especificações: Tamanho: P adulto; helanca;  
colegial; azul marinho; com cós e elástico; 
estampa digital na perna.  Durabilidade; 
praticidade; bom alongamento; indicado para 
prática esportiva 

50 R$ 53,73 R$ 2.686,50 

26 

Bermuda helanca feminina 

Especificações: Tamanho: M adulto; helanca; 
colegial; azul marinho; com cós e elástico; 
estampa digital na perna.  Durabilidade; 
praticidade; bom alongamento; indicado para 
prática esportiva 

50 R$ 53,73 R$ 2.686,50 

27 

Bermuda helanca feminina 

Especificações: Tamanho: G adulto;  helanca; 
colegial; azul marinho; com cós e elástico; 
estampa digital na perna.  Durabilidade; 
praticidade; bom alongamento; indicado para 
prática esportiva 

30 R$ 54,98 R$ 1.649,40 

28 

Bermuda helanca feminina 

Especificações: Tamanho: GG adulto;  helanca; 
colegial; azul marinho; com cós e elástico; 
estampa digital na perna.  Durabilidade; 
praticidade; bom alongamento; indicado para 
prática esportiva 

20 R$   56,23  

 
R$ 1.124,60 

VALOR TOTAL R$ 113.485,80 
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LOTE 2 

Item Descrição Qtd Valor 
unidade 

Valor total 

01 

Par de Tênis 

Especificações: Tênis para prática esportiva e 
dia a dia, colegial, na cor preta sem detalhes, 
com cadarços, numeração de 28 a 44, com 
composição: cabedal: 100% sintético, forro: 
100% poliéster, sola: 100% pvc microexpandido, 
palmilha: 100% EVA. 
Leve, confortável, de longa durabilidade, anti-
derrapante. 
Palmilha removível, lingüeta macia, acolchoada 
e confortável. 

565 R$ 159,45 R$ 90.089,25 

 

LOTE 3 

Item Descrição Qtd Valor 
unidade 

Valor total 

02 

Par de meias 

Especificações: Meia esportiva; atoalhada; cor 
branca; sem detalhes; cano longo; composição 
aproximada (10% de variação) de 65% de 
algodão, 32% de poliéster e/ou poliamina e 3% 
de outras fibras. Numeração de 28 a 44. 

1.130 R$ 12,30 R$ 
13.899,00 

Os tamanhos deverão atender alunos de 06 a 16 anos do Ensino Fundamental, 

segue tabela em anexo. 

As grades de tamanhos e quantidades a serem confeccionadas deverão obedecer 

à faixa etária dos alunos. 

Todos os objetos imprescindivelmente devem seguir as normas elaboradas para Escola 

Cívico-Militar e normas da ABNT devendo ser de boa qualidade que não encolhem que 

não danifiquem facilmente, que não soltem tinta, que não sofrem variações de cores e 

desbotam mesmo com pouco/longo tempo de uso. Oferecendo maior conforto, 

resistência e durabilidade e fácil manutenção, sendo de secagem rápida e, não sendo 

necessário passar. 

Todos os objetos são indispensáveis apresentações de amostras conforme TR. 
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Para cada aluno deverá ser entregue: 01 Camiseta, 01 bermuda, 01 jaqueta, 01 par 

tênis e 02 pares de meias. 

  

OBJETIVO:  

Este Termo de Referência tem como objetivo a perfeita e completa identificação 

do objeto que se pretende, suas especificações, quantidades, condições de 

execução, etc., o que é pressuposto fundamental para a instauração da licitação, 

de modo a propiciar, tanto à Administração Pública quanto aos licitantes, o 

conhecimento pleno do objeto, de forma detalhada, precisa, suficiente e clara, 

sendo vedadas condições que frustrem a competitividade e não guardem relação 

com a finalidade almejada com a instauração do certame.  

Com a contratação da empresa especializada para a confecção dos uniformes 

completos para educação física objetiva-se a padronização de vestuário de 

identificação dos estudantes da Escola Municipal José Jorge Haddad e requisito 

para funcionamento da futura Escola Cívico-Militar, além de proferir a segurança, 

a utilização do uniforme incentiva o respeito às normas e à disciplina, atitudes 

fundamentais para vida em sociedade. 

 

JUSTIFICATIVA:  

Considerando a demanda apresentada pelo setor requisitante da Secretaria 

Municipal de Educação, por meio do Estudo Técnico Preliminar, a contratação 

exposta do objeto a seguir desse Termo de Referência se faz necessária tendo 

em vista a organização das escolas e vida acadêmica dos alunos nas escolas 

pertencentes a esta municipalidade. 

Considerando o Bairro São Vicente sendo denominado um bairro carente e que 

a escola atende alunos de vulnerabilidade social, baixo desempenho no IDEB 

(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), atende até 500 alunos do 

Ensino Fundamental. A atual gestão municipal tendo base a melhoria para o 

município, vis federal para implantação da escola cívico-militar no bairro citado. 
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A consulta pública para a comunidade foi de forma presencial e foi realizado pela 

escola, o projeto de implantação da primeira escola cívico-militar no município 

foi apresentado à comunidade do Bairro São Vicente, na Escola Municipal Jorge 

Haddad, pela direção, professores e comunidade. A escola perguntou a 

comunidade se concordava com a implantação do programa Federal das 

Escolas Cívico-Militares na instituição, onde a aceitação foi unânime dos 

presentes na transformação da escola para cívico-militar. 

A escola usou como termômetro as rematrículas, que foram 100% efetivadas. 

Em conseqüência, houve uma reunião no dia 11/10/2021, com todos os 

professores e Secretaria Municipal de Educação, Tenente e Assessora do 

Prefeito, para alinhar meios para executar processo de adaptações.  

Ainda será denominada com o nome: Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Cívico-Militar José Jorge Haddad. 

A Escola Cívico-Militar é instituição de ensino diferenciada que pratica 

diariamente com os seus alunos valores, tais como disciplina, respeito à 

hierarquia, compromisso com o estudo, o civismo, o patriotismo, o respeito às 

leis, aos direitos e deveres do cidadão e dos ideais da família e da religião com 

foco em resultados. É na escola que nos preparamos para o futuro, é onde 

desenvolvemos o conhecimento necessário para enfrentarmos os primeiros 

desafios em sociedade, além de estimular o espírito patriótico por meio de 

tradições cívicas. 

Considerando que a inserção dos alunos nas escolas vai além da disponibilidade 

de vagas e a abordagem de conteúdos, a escola é por sua vez um ambiente 

social onde os alunos passam por processos que favorecem o seu 

desenvolvimento integral. 

Justificamos essa aquisição por ser uma das exigências para o funcionamento 

da Escola Cívico-Militar, onde é necessário que todos os alunos frequentem a 

escola e usando uniformes já especificados para as práticas esportivas. Por ser 

o uniforme uma solução prática e econômica para crianças e adolescentes para 

irem à escola, bem como uma medida de segurança aos próprios discentes e a 
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toda comunidade escolar, que tem maior percepção das pessoas que ingressam 

na escola com base no seu uso. O uso do uniforme, de maneira geral, também, 

favorece a presença dos alunos menos favorecidos economicamente, 

encurtando, assim, possibilidades de discriminações. 

Tendo em vista, a consideração feita pelo setor requisitante justificando 

proporcionar maior integração entre os alunos, o fortalecimento da cidadania, a 

garantia da isonomia e facilitar à identificação, garantindo desta forma a 

segurança dos mesmos. Há outras razões ulteriores, relacionadas ao uso do 

uniforme escolar, razões estas intrínsecas ao papel da Escola na sociedade 

atual, bem como: A padronização da vestimenta garante a segurança dos 

alunos, preservando a integridade, resgatando valores, muitas vezes, nessa 

idade, a criança não tem discernimento para escolher a roupa adequada. 

Inibindo o consumismo, pois quando o uso do uniforme não é padronizado, as 

crianças podem ser expostas precocemente a valores consumistas e distorcidos. 

Em casos extremos, isso pode reforçar sentimentos de inferioridade e a baixa 

autoestima. Compreendemos que nossas crianças são vítimas de uma cultura 

midiática. 

Favorece a isonomia, pois oferece pouco risco de comparação entre as crianças, 

diminui a ostentação e deixa o aluno com menor poder aquisitivo em pé de 

igualdade diante do grupo, equilibrando as diferenças sociais. Ele é ‘programado’ 

para todos os tipos de corpo e evita comparações entre as crianças. Isso diminui 

até o risco de bullying. Viabiliza a segurança na hora de desenvolver aulas de 

educação física. Assim, proporciona a disciplina, uma vez que o uniforme ajuda 

na assimilação de normas e regras, contribuindo com o aprendizado da 

organização, indispensáveis para o desenvolvimento dos alunos. Confere 

responsabilidade, já que evita que a sala de aula se transforme em um local 

multicolorido que chame a atenção pelas roupas e não pelo conteúdo. 

Proporciona ao aluno o sentimento de pertença, que faz parte ativa do grupo, 

favorecendo o desenvolvimento da parte social dos alunos.  

Com efeito, podemos verificar que o uniforme escolar para a prática esportiva é 

um instrumento que colabora sob aspectos significativos, para a formação dos 
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alunos, favorecendo o desenvolvimento integral dos mesmos e legitimando um 

dos principais papéis da escola. 

Em complemento feito pelo setor requisitante, à contratação da empresa 

especializada em confecção dos uniformes escolares garantirá a padronização 

contribuindo para a organização, seriedade, transmitindo assim a identidade 

visual da escola. Além disso, essa aquisição justifica por ser uma das exigências 

para o funcionamento da Escola Cívico-Militar, onde é necessário que todos os 

alunos frequentem a escola, sendo esse o uniforme padrão para Educação 

Física nos dias em que os alunos tenham essa atividade. 

Para cada aluno deverá ser entregue: 01 Camiseta, 01 bermuda, 01 jaqueta, 01 

par tênis e 02 pares de meias. 

O quantitativo estimado foi obtido com base no levantamento realizado pela 

Direção da Escola juntamente com Departamento de Inspeção da Secretaria 

Municipal de Educação de Afonso Cláudio/ES, com projeção para o início do ano 

letivo de 2022. 

Neste contexto, buscamos através do presente Termo de Referência, definir uma 

contratação capaz de possibilitar ao Município de Afonso Cláudio/ES de forma 

eficaz e transparente e que propicie, acima de tudo, uma maior economicidade 

para a Administração Pública, através de um maior controle de gastos e preços 

mais vantajosos. 

 

DA EXECUÇÃO: 

A execução dos serviços devem seguir os procedimentos e especificações 

constantes neste Termo de Referência. 

Todos os objetos devem seguir rigorosamente o padrão de cores já 

estabelecidas neste Termo de Referência para confecção, não permitindo que 

diversas empresas entregue o mesmo item para não haver diferenciação 

de tonalidades de tecido, pintura, padrão de costuras, tamanhos, tipos de 

tecidos, cortes, acabamentos e outros. Da mesma, os calçados e meias 
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seguem o mesmo padrão cívico-militar, não podendo haver diferenciações 

entre os mesmos. 

Todos os itens que compõem os uniformes para prática de atividades esportivas, 

devem ser absolutamente iguais nos mínimos detalhes, seguindo as 

diretrizes oficiais das escolas cívico-militares. Por esse motivo a escolha 

foi por LOTE, para não haver discrepância nos itens. 

As empresas deverão ser especializadas em fornecimento de uniformes para 

Educação Física, tênis, meias e jaquetas.  

O licitante deverá atender à requisição de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista 

e ambiental. 

O procedimento obedecerá, integralmente, ao seguinte normativo: Lei nº 

8.666/1993. 

As empresas deverão fornecer amostras de todos os produtos. O fiscal do 

contrato e a escola ficarão responsáveis por analisar as amostras. Que deverá 

ser fornecida amostra de todos os objetos. 

O custo referente à confecção/entrega das amostras será por conta do licitante 

vencedor.  

 As amostras são solicitadas após a análise da documentação e serão solicitadas 

somente as empresa(s) arrematantes / vencedoras do processo.  

A CONTRATADA deverá enviar uma amostra de todos os objetos em questão 

para análise de qualidade de acordo com as especificações contidas neste 

Termo de Referência. 

Não havendo a apresentação da amostra no prazo estabelecido, bem como não 

sendo esta aprovada, a empresa proponente vencedora será desclassificada do 

certame, sendo então examinadas as amostras das empresas proponentes 

subsequentes observadas rigorosamente à ordem de classificação. 

O prazo para a entrega dos objetos do presente Termo de Referência é de até 

30 (trinta) dias a contar do recebimento da ordem de fornecimento pela empresa 

Contratada. O não cumprimento do mesmo obriga a CONTRATADA a 
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apresentar justificativas, sob pena de rescisão do contrato e aplicação das 

sanções. 

Os objetos em questão deverão ser entregues nos horários e nos dias normais 

de expediente da CONTRATANTE, de segunda-feira a sexta-feira de 07h00min 

as 17h00min a combinar com antecedência o serviço/entrega com a 

CONTRATANTE, devendo ser entregue na Secretaria Municipal de 

Educação/ES, localizado na Rua Eliezer Lacerda Fafá, nº 46, Bairro São 

Tarcísio, Afonso Cláudio/ES. 

Todas as despesas pertinentes ao transporte, envios, entregas dos produtos e 

descarga dos objetos deste Termo são de inteira responsabilidade da 

empresa CONTRATADA sem qualquer custo adicional solicitado 

posteriormente devendo cumprir todas as obrigações, assumindo como 

exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 

transportação dos objetos e, ainda: efetuar a entrega do objeto em perfeitas 

condições, conforme especificações estabelecidas. 

A aquisição visa o desenvolvimento e criação de uniformes escolares destinados 

para as práticas de educação física, atendendo a necessidade da Escola 

Municipal José Jorge Haddad que será denominada posteriormente para: Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Cívico-Militar José Jorge Haddad. 

Entregar os objetos com as especificações, qualidade e tamanhos autorizados 

pelo CONTRATANTE, conforme solicitado na ordem de fornecimento 

especificada. Portanto todos os objetos devem ser feitos/adquiridos por empresa 

especializada garantindo sua boa qualidade de maneira cuidadosa para que o 

melhor produto seja adquirido. 

Caso o produto seja entregue em desacordo com os requisitos estabelecidos 

pela Secretaria Municipal de Educação, ou em quantidade inferior ao 

estabelecido, à empresa deverá substituí-lo ou complementá-lo em no máximo 

24 (vinte e quatro) horas. A entrega poderá eventualmente ser suspensa ou 

alterada, a critério desta Secretaria. 
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Fica reservado a esta Secretaria em qualquer fase do certame, o direito de 

realizar testes que comprovem a qualidade do produto ofertado. Para tanto, o 

produto será submetido a análises técnicas pertinentes e ficam, desde já, cientes 

os licitantes de que o produto considerado insatisfatório em qualquer das 

análises será automaticamente recusado. 

A CONTRATADA deverá substituir reparar ou corrigir, às suas expensas, no 

prazo fixado no Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

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. 

O modelo, especificações e logo estão anexados neste Termo de Referência e 

não poderá sofrer alterações por parte da CONTRATADA sem aprovação da 

CONTRATANTE. 

Todos os objetos deverão estar devidamente personalizados acreditadas pelo 

INMETRO, que comprovem o cumprimento das especificações constantes neste 

Termo de Referência. 

Os produtos deverão conter as especificações solicitadas neste Termo de 

Referência, embalados na forma que será fornecido ao Município, devidamente 

etiquetadas com as especificações técnicas dos produtos, bem como o tamanho 

visível de acordo com a tabela em anexo. 

As medidas das peças considerando o produto acabado. Tolerância nas 

medidas de 1 cm para mais ou 1 cm para menos. 

Identificação Obrigatória – A etiqueta de identificação deve ser em tecido branco, 

afixada em caráter permanente e indelével na parte traseira da gola. Os 

caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e 

informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, 

símbolos/instruções de lavagem, tamanho. 

Não serão aceitos materiais que apresentem avarias de qualquer natureza, 

vícios de qualidade ou quantidade decorrentes de fabricação ou de transporte 

inadequado. 
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A Contratada deverá oferecer garantia do produto de, no mínimo, 3 (três) meses, 

a partir da data da entrega do produto, contra defeitos de fabricação. Em 

qualquer caso, ficará às expensas do fornecedor os custos com transporte para 

trocas que se fizerem necessárias, sem ônus para a Contratante. Todo material 

objeto deste TR deverá atender às normas técnicas de fabricação.  

Os uniformes deverão ser entregues de acordo com a necessidade da Secretaria 

Municipal de Educação. 

O fornecimento dos objetos previstos neste Termo de Referência será 

fiscalizado, de forma que após a realização, os responsáveis pelos recebimentos 

deverão atestar/aprovar a entrega, informando ao Fiscal do Contrato que os itens 

foram entregas conforme previsto.  

Após verificação da qualidade e conformidade, o Fiscal do Contrato atestará a 

Nota Fiscal, para proceder com o pagamento. 

 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) Fornecer o objeto de acordo com a solicitação da CONTRATANTE, no prazo 

de até 30 (trinta) dias úteis contados do recebimento da nota de empenho e 

ordem de fornecimento.  

b) Fornecer os tamanhos para atender alunos de 06 a 16 anos do Ensino 

Fundamental.  

c) A CONTRATADA deverá fornecer as grades de tamanhos e quantidades 

obedecendo à faixa etária dos alunos. 

d) Responsabilizar-se com garantia dos produtos adquiridos de no mínimo 03 

meses conforme previsto no TR. 

e) O transporte, envios de amostras, entregas dos produtos e descarga dos 

objetos deste Termo são de inteira responsabilidade da empresa 

CONTRATADA sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente 

devendo cumprir todas as obrigações. 
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f) Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes 

dos serviços a serem licitados.  

g) Atender a todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata no limite do 

quantitativo registrado.  

h) Assinar a Ata de Registro de Preços até 05 (cinco) dias úteis contados da 

convocação para sua formalização pela CONTRATANTE.  

i) A CONTRATADA deverá apresentar, antes da confecção dos objetos, 

amostra dos produtos (01 de cada), no prazo de até 2 (dois) dias contados, 

para serem analisados pela CONTRATANTE.  

j) Responsabilizar-se por todos os ônus referentes à confecção e entrega dos 

materiais, incluindo impostos, empregados e todas as despesas, diretas e 

indiretas decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas para a 

perfeita execução do contrato, inclusive frete, sem qualquer ônus à 

CONTRATANTE.  

k) Manter, durante toda a execução do Contrato/Ata de Registro de Preços, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme dispõe o inciso XIII 

do art. 55 da Lei 8.666/1993.  

l) Substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias úteis após o recebimento da notificação;  

m) Comunicar, por escrito (via e-mail), a ocorrência de qualquer anormalidade 

de caráter urgente que impossibilite o cumprimento da contratação, prestar 

os esclarecimentos e comprometer-se com novos prazos que julgar 

necessários à CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas. 

n) Os uniformes deverão ser entregues pela CONTRATADA em perfeito estado, 

engomados (quando aplicável), sem excesso de linhas ou fios. 

o) As empresas deverão fornecer amostras de todos os produtos. 

p) Não transferir a terceiros, por qualquer forma nem mesmo parcialmente, as 

obrigações da contratação sem prévia e expressa anuência da 

CONTRATANTE.  
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q) Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízo que vier causar 

à CONTRATANTE ou a terceiros, em decorrência da má qualidade do 

produto. 

r) Assumir toda e qualquer responsabilidade quanto à qualidade dos uniformes 

fornecidos. 

s) Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas. 

t) Entregar o objeto em embalagens resistentes, transparentes que 

proporcionem a integridade dos produtos. 

u) Organizar, em embalagens por tamanho, de acordo com os materiais que 

compõe o item, entregando todos devidamente organizados, etiquetados 

para entrega. 

v) Executar os serviços fielmente, de acordo com especificações deste 

documento, não sendo admitidas quaisquer alterações sem prévio 

conhecimento e aprovação por parte da CONTRATANTE. 

w) Participar, com representante credenciado em nome da empresa 

CONTRATADA, de todas as reuniões e outras atividades de coordenação, 

planejamento, acompanhamento e avaliação que venham a ser convocadas 

pela CONTRATANTE. 

 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) Assegurar-se do bom fornecimento dos serviços gráficos, verificando sempre 

a qualidade dos mesmos. 

b) Assegurar-se de que os preços apresentados são os preços contratados e 

ofertados pela CONTRATADA.  

c) Não receber os uniformes escolares dissonantes das especificações contidas 

neste Termo de Referência. 

d) Devolver os uniformes escolares que, recebidos provisoriamente, 

apresentarem discrepância em relação às especificações contidas neste 
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Termo de Referência, no Edital ou na Ata de Registro de Preços após a 

entrega; 

e) Avaliar a amostra do objeto de acordo com as especificações contidas neste 

termo.  

f) Designar formalmente o Fiscal e Gestor de Contrato. 

g)  Zelar para que durante toda a vigência do contrato/ata de registro de preços 

sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela 

CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

edital. 

h) Fiscalizar, através do Fiscal e Gestor do Contrato, o cumprimento das 

obrigações contratuais pela CONTRATADA.  

i) Prestar esclarecimentos necessários, atinentes ao objeto desta contratação, 

que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.  

j) Cumprir e fazer cumprir todos os prazos e condições estabelecidos neste 

Termo de Referência e Edital.  

k) Proceder ao pagamento à contratada após atesto do Fiscal do Contrato na 

nota fiscal/fatura, nas condições estabelecidas no contrato. 

l) Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais, 

resguardada a defesa prévia. 

m) Atestar as notas fiscais e ou faturas relativas aos serviços prestados.  

n) Notificar a contratada sobre falhas e defeitos observados na execução, bem 

como possíveis irregularidades que venham a ser observadas, ficando 

assegurado ao contratante o direito de ordenar a suspensão dos serviços. 

 
 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo objeto efetivamente adquirido, 

até o 10º dia útil após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, 

devidamente aceita pelo CONTRATANTE, conforme descrito no Edital.  

O pagamento será realizado em conformidade com as condições descritas no 

Edital e conforme ordenação da despesa considerada na Dotação Orçamentária 

neste Termo de Referência. 
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DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 

O prazo de execução dos serviços a serem contratados/adquiridos é de 30 

(Trinta) dias úteis, contados da assinatura da Ordem de Serviços e de acordo 

com o cronograma físico-financeiro apresentado pelo licitante vencedor. 

 

DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO: 

A fiscalização será realizada pela CONTRATANTE, através de servidor(es) 

formalmente designado(s), conforme Termo de Designação de Fiscal e Gestor 

de Contrato, responsável(is) pelo acompanhamento e fiscalização da execução 

do contrato, competindo-lhe atestar a realização do serviço, observando as 

disposições deste Contrato, sem o que não será permitido qualquer pagamento. 

Quaisquer exigências da fiscalização da contratante inerentes ao objeto do 

presente Termo de Referência deverão ser prontamente atendidas pela 

CONTRATADA sem qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

As despesas decorrentes da execução dos serviços a serem contratados 

correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento deste 

exercício, na dotação abaixo discriminada: 
 

Unidade Orçamentária: 02 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO 
ENSINO  
Projeto/atividade: 0902.1212200292.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Elemento de despesa: 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITO 
Ficha: 0000341 Fonte: 10010000000 (Caso seja necessário, a suplementação 
será indicada por e-mail). 
 

A dotação orçamentária acima indica a participação na despesa baseada na 

quantidade total de estudantes a serem beneficiados com essa aquisição. 

 

SANÇÕES CONTRATUAIS 
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A contratada que cometer qualquer das infrações previstas na Lei nº 8.666/1993 

e no Contrato ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 

sanções estabelecidas no Edital. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Dúvidas na interpretação deste Termo de Referência poderão ser esclarecidas 

e suprimidas pela Secretaria Municipal de Educação. 

O termo em questão foi elaborado pelo Departamento de Compras e Contratos 

– SEMED em consulta ao Departamento Requisitante. 

 

 

Afonso Cláudio – ES, 26 de janeiro de 2022. 

 

 

    _______________________________________ 

Lugélia Alini Valim Ribeiro Küster 
Departamento de Compras e Contrato 

 
 
 

Aprovação 
 

 
 

 

 

  

 
 
 

 
_____________________________ 

Valquíria Karla Carnielli Tonoli 
Secretária Municipal de Educação 

Decreto nº 030/2021 
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Constam em anexos: 

ANEXO - A: MODELO - CAMISETA ESCOLA CÍVICO-MILITAR DE AFONSO 

CLÁUDIO; 

ANEXO - B: TABELA DE MEDIDAS CAMISETA 
 

ANEXO - C: MODELO - BERMUDA MASCULINA: Infantil, juvenil e adulto - ESCOLA 

CÍVICO-MILITAR DE AFONSO CLÁUDIO; 

ANEXO D: MODELO BERMUDAS FEMININAS: (Infantil, juvenil e adulto) 

ANEXO - E: TABELA DE MEDIDAS – BERMUDA FEMININA 

ANEXO - F: TABELA DE MODELOS JAQUETAS UNISSEX 

ANEXO - G: TABELA DE MEDIDAS – JAQUETAS ESCOLA CÍVICO-MILITAR 

AFONSO CLÁUDIO 

ANEXO - H: MODELO – MEIAS 

ANEXO - I: MODELO TÊNIS ESPORTIVO PRETO 

ANEXO - J: TABELA DE MEDIDA PARA CALÇADOS 

ANEXO - K: BRASÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO/ES 

E BRASÃO – ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CÍVICO-

MILITAR DE AFONSO CLÁUDIO. 
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ANEXO - A 

 
MODELO - CAMISETA ESCOLA CÍVICO MILITAR DE AFONSO CLÁUDIO 

 

 

 

 

 

Especificações: Malha PP sublimática, poliéster/viscose, detalhe na manga em 

Ribana na cor marinho e gola em formato de U na cor marinho com contorno 

vivo em amarelo ouro estampa digital com tinta de cores vivas com Brasão do 

lado do peito da Escola Municipal de Ensino Fundamental Cívico-Militar José 

Jorge Haddad. 

Atrás segue a mesma fonte do Brasão da Escola, contendo o Brasão da 

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio. Com bom caimento, de grande 

durabilidade, mesmo após inúmeras lavagens. Tecido que não desbota, não 

encolhe e não amarrota. 
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ANEXO B 

TABELA DE MEDIDAS - CAMISETA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Largura devendo ser medida na altura da cava do braço. 
 

 

 

CAMISETAS: TAMANHOS P - M - G INFANTIL/JUVENIL CORRESPONDE AOS 
TAMANHOS 06 ATE 16. 

MEDIDA POR 
TAMANHO 

ALTURA 
(centímetros) 

LARGURA 
(centímetros) 

LARGURA  
BASE 

(centímetros) 

LARGURA  
MANGA 

(centímetros) 

MANGA 
(centímetros) 

OMBRO 
(centímetros) 

06 50 39 39 15 18 8,5 

08 52 41 41 17 20 10,5 

10 54 43 43 19 22 12,5 

12 56 45 45 21 24 14,5 

14 58 47 47 24 26 16,5 

16 60 49 49 26 28 18,5 

CAMISETAS: TAMANHOS P - M - G – GG ADULTO  

MEDIDA POR 
TAMANHO 

ALTURA 
(centímetros) 

LARGURA 
(centímetros) 

LARGURA  
BASE 

(centímetros) 

LARGURA  
MANGA 

(centímetros) 

MANGA 
(centímetros) 

OMBRO 
(centímetros) 

P 69 50 50 17 26 13,5 

M 70 51 51 18 27 14,5 

G 71 52 52 19 28 15,5 

GG 72 53 53 20 29 16,5 

LARGURA DA 
MANGA 

LARGURA 
A

L
T

U
R

A
 

 MANGA 

OMBRO 

LARGURA BASE 

L 



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
Estado do Espírito Santo 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

23 

Rua Eliezer Lacerda Fafá, 46 – Bairro São Tarcísio - Afonso Cláudio – Espírito Santo – Tel.: 
(27) 3735-4043 

ANEXO - C 

MODELO - BERMUDA MASCULINA  
 

(Infantil, juvenil e adulto) 
 
 

 

 
 
 
Especificações: Bermuda Tactel azul marinho de Elástico e estampa digital na 

perna com Brasão da Escola Municipal de Ensino Fundamental Cívico-Militar 

José Jorge Haddad. 

Toda costura azul marinho.  

Contendo 01 bolso atrás. 

Os tamanhos e quantidades estão contidas neste Termo de Referência 

Todos os objetos deverão ter amostra de qualidade do produto. 
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ANEXO – D 

 
 

MODELO - BERMUDAS FEMININAS 
 

(Infantil, juvenil e adulto) 
 

 

 

 

 

Especificações: Bermuda em helanca colegial azul marinho, com cós e elástico 

e estampa digital na perna com Brasão da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Cívico-Militar José Jorge Haddad. 

Toda costura azul marinho. 

Contendo 01 bolso atrás. 

Os tamanhos e quantidades estão contidos neste Termo de Referência 

Todos os objetos deverão ter amostras. 
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ANEXO – E 
 

TABELA DE MEDIDAS – BERMUDA FEMININA 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

BERMUDAS HELANCA FEMININA: TAMANHOS P - M - G INFANTIL/JUVENIL  
CORRESPONDE AOS TAMANHOS 06 ATE 16. 

MEDIDA POR 
TAMANHO 

LATERAL 
(centímetros) 

CINTURA 
(centímetros) 

PERNA 
(centímetros) 

06 39 26 21,5 

08 42 28 22,5 

10 47 29 23,5 

12 49 31 25,5 

14 51 33 27,5 

16 53 35 29,5 

BERMUDAS HELANCA FEMININA ADULTO: TAMANHOS P - M - G - GG 
 

MEDIDA POR 
TAMANHO 

LATERAL 
(centímetros) 

CINTURA 
(centímetros) 

PERNA 
(centímetros) 

P 55 37 31,5 

M 57 39 33,5 

G 59 41 35,5 

GG 61 43 37,5 

CINTURA 

LATERAL 

PERNA 
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BERMUDAS TACTEL MASCULINA: TAMANHOS P - M - G INFANTIL/JUVENIL  
CORRESPONDE AOS TAMANHOS 06 ATE 16. 

MEDIDA POR 
TAMANHO 

LATERAL 
(centímetros) 

CINTURA 
(centímetros) 

PERNA 
(centímetros) 

06 41,5 23 19,5 

08 43,5 25 21,5 

10 45,5 27 23,5 

12 47,5 29 25,5 

14 49,5 31 27,5 

16 51,5 33 29,5 

BERMUDAS TACTEL MASCULINA ADULTA:  TAMANHOS P - M – G - GG 

MEDIDA POR 
TAMANHO 

LATERAL 
(centímetros) 

CINTURA 
(centímetros) 

PERNA 
(centímetros) 

P 54 37 28 

M 56 39 30 

G 58 41 32 

GG 60 43 34 
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ANEXO – F  
 

TABELA DE MODELOS JAQUETAS UNISSEX 
 

 

 

 

 
 
 

Jaqueta em Helanca 100% Poliamida com golas de Linha azul marinho com listras 

vermelhas e verde com fecho destacável azul. Estampa em silk policromia frente e 

costa. 
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ANEXO - G 
 

TABELA DE MEDIDAS – JAQUETAS ESCOLA CÍVICO-MILITAR AFONSO 

CLÁUDIO 

 
Como medir: Utilize fita métrica para tirar as suas medidas: 

Tórax: meça ao redor de todo o peito, logo abaixo das axilas.  

Quadril: meça ao redor de todo o seu quadril, aproximadamente 20 cm abaixo da cintura. 

Comprimento da manga: meça no final do seu ombro até o pulso.  

Abertura e fechamento em zíper. 

JAQUETAS - TAMANHOS P - M - G INFANTIL/JUVENIL  
CORRESPONDE AOS TAMANHOS 06 ATE 16. 

TAMANHO TÓRAX 
(centímetros) 

ALTURA 
(centímetros) 

QUADRIL 
(centímetros) 

MANGA 
(centímetros) 

6 65 45 63 30 
8 74 48 68 35 
10 84 55 76 45 
12 84 55 76 45 
14 94 65 80 55 
16 104 70 85 60 

 

JAQUETAS ADULTAS UNISSEX - TAMANHOS P - M - G - GG 

TAMANHO TÓRAX 
(centímetros) 

ALTURA 
(centímetros) 

QUADRIL 
(centímetros) 

MANGA 
(centímetros) 

P 54 69 53 66 
M 57 71 56 67 
G 59 74 58 68 
GG 62 76 61 68 

 

A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENVIAR AMOSTRAS  

C
O

M
P

R
IM

E
N

T
O

 

M
A

N
G

A
 

TORAX 

QUADRIL 
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ANEXO – H 

MODELO – MEIAS 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par de meias 

Especificações: Meia esportiva; atoalhada; Cor branca; Sem detalhes; Cano 

longo; Composição aproximada (10% de variação) de 65% de algodão, 32% de 

poliéster e 3% de outras fibras. 

 
TAMANHOS – MEIAS 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tamanho 
Infantil 

Tamanho 
adulto 

22 35 
23 36 
24 37 
25 38 
26 39 
27 40 
28 41 
29 42 
30 46 
31 44 
32 - 

33 - 

34 - 
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ANEXO - I 
 

MODELO TÊNIS ESPORTIVO PRETO 

 

 
 
 

Especificações: Tênis para prática esportiva e dia a dia, colegial, na cor preta sem detalhes, 

com cadarços, numeração de 28 a 44, com composição: cabedal: 100% sintético, forro: 100% 

poliéster, sola: 100% pvc microexpandido, palmilha: 100% EVA. 

Leve, confortável, de longa durabilidade, anti-derrapante. 

Palmilha removível, lingüeta macia, acolchoada e confortável. 

Deverá ser duradouro, leve, confortável e resistente para prática esportiva. 

Deverá ser fornecido amostras do objeto. 
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ANEXO J 
 

TABELA DE MEDIDA PARA CALÇADOS 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Tamanho 
Infantil 

Tamanho 
adulto 

22 35 

23 36 

24 37 

25 38 

26 39 

27 40 

28 41 

29 42 

30 43 

31 44 

32 - 

33 - 

34 - 
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ANEXO - K 

BRASÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO/ES 

 

 

BRASÃO – ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CÍVICO-

MILITAR DE AFONSO CLÁUDIO 

 

 

 

 

 


