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                     TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

ITEM 1 – BOTA 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
 
CABEDAL, couro bovino de 1ª qualidade, curtido ao cromo, espessura mínima de 2,0 mm com 

acabamento semi cromo HIDROFUGADO.  
 
GASPEA, em couro bovino curtido ao cromo, com biqueira em borracha, com desenhos em alto 

relevo (3D), para evitar desgaste do couro, fixada através de colagem e costura simples.  
FORRO DA PARTE TRASEIRA DO CANO, em 15% poliamida / 85% poliéster, rápida dispersão 

da transpiração, acelerado transporte da umidade, completamente respirável, toque macio e confortável e 
superior resistência à abrasão, com os seguintes dados técnicos:  

 
FORRO FRONTAL DO CANO, em poliéster dublado com espuma de P.U. de 6,0mm.  
 
FORRO DA GÁSPEA, de couro tipo napa vacum.  
 
ZÍPER DE NYLON, na lateral interna do cano, comprimento de 31 cm, nº 40, devendo aumentar 

ou diminuir conforme a numeração, recoberta por “pala” externa em couro semi cromo que cubra todo o 
zíper com detalhe de corte em V, fechado através de velcro preto.  

 
FOLE PROTETOR INTERNO AO ZÍPER, de couro tipo napa vacum colocado verticalmente ao 

longo da extensão da abertura do zíper. Onde deverá estar gravado o número do C.A.  
 
PARTE SUPERIOR TRASEIRA, acolchoada com espuma látex de espessura 10mm e 

densidade 33, em quatro gomos revestimento na parte exterior em couro tipo napa e na parte interna com 
o mesmo forro da parte traseira do cano. Haverá nas duas laterais uma cavidade na vertical em V 
medindo 11,5cm para o número 40 (variando de acordo com a numeração), com um elástico de alta 
pressão de 3cm para permitir um melhor ajuste na panturrilha.  

 
PARTE DIANTEIRA, na altura do peito do pé haverá um acolchoado de nove gomos em espuma 

PU de espessura 10mm e densidade 33, recoberto em napa tipo vacum, para melhor acomodação e 
mobilidade da região do tornozelo. 

 
PARTE TRASEIRA, Acima do calcanhar haverá um acolchoado de seis gomos em espuma PU 

de espessura 10mm e densidade 33, recoberto em napa tipo vacum, para melhor acomodação e 
mobilidade do tendão de Aquiles.  

 
PROTEÇÃO FRONTAL, interna no comprimento da parte dianteira do cano em couro 

reconstituído de 2,5mm de espessura, revestido em couro semi cromo hidrofugado e costuras duplas 
transversais.  
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CONTRA FORTE INTERNO, material termoplástico, conformado termicamente, com espessura 

de 2,0 mm tipo rígido, resistente revestido de couro pelo externo e internamente em não tecido de 
microfibra, absorvente, composto de poliamida, com as seguintes especificações:  

 
PALMILHA DE MONTAGEM, em couro, com espessura mínima de 2,5mm. Deverá ser reforçada 

com papelão próprio para este fim, para que o calçado não deforme com o uso. Deverá seguir as 
seguintes especificações técnicas:  

 
PALMILHA DE LIMPEZA, palmilha em látex, com sistema de absorção de impactos, respirável, 

antibacteriana, efeito memória, alta absorção e dessorção de água.  
 
BIQUEIRA, lâmina de resina termoplástica com adesivo termoreativável, reforçado com não 

tecido de poliéster, em um dos lados.  
 
SISTEMA DE MONTAGEM, CABEDAL E SOLADO fixados pelo sistema blak; o calçado deverá 

ser blaqueado nas laterais no máximo 91% da área total, deixando sem balqueação as regiões laterais de 
flexão do calçado para melhor flexibilidade. Blaqueação feita em costura com 2 fios e dupla laçada, sendo 
um nº 3 de poliéster e outra nº 4 de nylon, encerado.  

 
SOLADO: Borracha legítima cor marrom, em forma de unisola (sola e salto em peça única), 

antiderrapante, com canaleta para blaqueação lateral, tendo como base polímero especial e cargas 
minerais que confere boas propriedades de aderência, resiliência e baixa deformação, boa resistência a 
ruptura, ao rasgo e às altas temperaturas. O mesmo deve seguir as seguintes especificações técnicas:  

 
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 30, e as demais com linhas 40, 
ambas de náilon. As costuras devem ser reforçadas internamente com fita de reforço em nylon 
autocolante.  

 
CANO. A altura do cabedal deverá ser medida de acordo com a norma NBR ISO 20344 (onde a 

altura é a distância vertical entre o ponto mais baixo da palmilha interna e o ponto mais alto do cabedal). 
Refletivos de Segurança e Porta Faca: Lateral: na parte externa do pé esquerdo haverá dois refletivos em 
alta frequência (alta frequência é uma Solda Eletrônica, feita através de uma prensa que recebe uma 
descarga de energia de 12 KVA), no formato de boomerang, na cor cinza, em alto relevo com definições 
em alta frequência, medindo o menor 40mm e o maior 50mm.  

 
OBS: Os refletivos são visíveis em 180º graus.  
 
TALONEIRA: Na região do calcanhar de ambos os pés haverá um refletivos em alta frequência 

(alta frequência é uma Solda Eletrônica, feita através de uma prensa que recebe uma descarga de 
energia de 12 KVA), no formato de boomerang, na cor cinza, em alto relevo com definições em alta 
frequência, medindo 50mm. 

 
OBS: Os refletivos são visíveis em 180º graus.  
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PORTA FACA: na parte externa do pé direito haverá um porta faca em borracha com trabalho 
em alta frequência, forrado em couro tipo napa vacum, com dois refletivos em alto relevo com definições 
em alta frequência, no formato de boomerang, medindo o menor 40mm e o maior de 50mm. 

  
OBS: Os refletivos são visíveis em 180º graus.  
 
Dados técnicos dos refletivos: Material refletivo com base laminada em PVC, formado por 

microesferas de vidro, distribuídas de forma constante com alto poder de refletividade, elevada 
estabilidade e com excelente fixação por solda eletrônica ou alta frequência com grande durabilidade e 
flexibilidade. Continua refletindo mesmo em condições climáticas adversas, tais como chuva, neblina e 
serração. Apresenta valores fotométricos mínimos equivalentes a 500 candelas/lux.m2.  

 
Resistência a Separação do Solado do Cabedal Força de arranque do solado – Mínimo 500N 
 
EMBALAGEM  
 
Embalagem Individual: deverá se embalada individualmente em caixa de papelão ondulado 

duplex 450grs. impressa em máquina flexografica monocolor.  
 
Embalagem Coletiva: Deverá ser acondicionadas com seis pares de bota, em caixa de papelão 

ondulado, duplex 450grs, contendo a numeração dos calçados nela contidos e dados do fabricante e o 
número da Nota de Empenho. 
 

ITEM 2 – BLUSÃO COM CAPUZ 
 

Blusão: em tecido de nylon resinado, cor marinho, 100% poliéster, impermeável, forrado com 
matelassê em tecido 100% poliéster.  

 
GOLA: tipo padre, fechamento em velcro, capuz embutido com fechamento em zíper, capuz com 

cordão para regulagem.  
 
PARTE FRONTAL DO BLUSÃO: com 2 (dois) bolsos retangulares frontais do lado esquerdo e 

direito, medindo aprox. 16 cm de comprimento x 13 cm de largura, chapado com cantos chanfrados, duas 
costuras paralelas, fechamento com lapela e velcro (lapela com aprox. 4,5 cm de comprimento), e 2 (dois) 
bolsos tipo faca embutidos na parte inferior da jaqueta, fechamento frontal com zíper da mesma cor do 
tecido, com lapela cobrindo o zíper com largura de 5,5 cm em toda extensão do zíper, fixada por costura 
e botão de pressão da mesma cor do tecido.  

 
MANGA: longas com punho (fechada por velcro com lapela de aprox. 4,5 cm de largura para 

cobertura do velcro) para regulagem do punho.  
 
COMPRIMENTO DO BLUSÃO: abaixo do quadril, com perfeito acabamento em barra dupla. 
 



                                                                                                                                        
 

MUNICÍPIO DE BARRINHA 
__________________Estado de São Paulo_________________ 

Praça Antônio Prado,  no 70   –   Centro  –   CEP. 14860-000 
Fone: (16) 3943-9400                -                Fax: (16) 3943-1140 

CNPJ: 45.370.087/0001-27 
_______________________________________________________ 

Município 
Barrinha 

 
Fls________ 
 
Ass_______ 
 

 

FAIXAS REFLETIVAS: aplicação de faixas refletivas na cor prata, largura de 2,5 cm, em toda 
circunferência de ambas as mangas, e 2 (duas) faixas refletivas longitudinais em toda extensão das 
costas transversalmente. 

 
BORDADOS DO BLUSÃO: emblema SAMU 192, medindo aprox. 7 cm de largura x 11 cm de 

altura no bolso frontal esquerdo de quem veste e na manga direita localizado aprox. a 12 cm da altura do 
ombro e um emblema nas costas medindo aprox. 29 cm de largura x 29 cm de altura. Emblema CIS 
AVHa direita. 

 
BANDEIRA DO BRASIL: na manga esquerda de quem veste, localizada aprox. a 12 cm da altura 

do ombro, medindo 5,6 cm de largura por 8 cm de comprimento. 
 
LOGOMARCA DO CIS-AVH: na manga esquerda de quem veste, localizada aprox. a 04 cm da 

altura do ombro, medindo 5,6 cm de largura por 5 cm de comprimento. 
 

ITEM 3 – CALÇA  
 

- ELASTICO ATRÁS E CÓS COM ZIPER NA FRENTE - passantes para cinto – bolso faca 
interno frontal;  

 
- Bolso nas 2 pernas com tampa em velcro - 2 bolsos traseiros com tampa em velcro; - forro no 

joelho e espuma - tarja refletiva na perna com 5 cm - galão laranja e vermelho nas laterais.  
 
   Nos tamanhos P - M - G - GG - EXGG - nos modelos Feminino e Masculino. 

 

ITEM 4 – CAMISETA 
 

Camiseta SAMU na cor AZUL, manga curta, malha PV, fio 30, gola redonda. Com a seguinte 
serigrafia:  

 
I.       no peito (lado esquerdo) o emblema do SAMU 192 (conforme modelo abaixo) em três 

Cores (padrão MS), medindo 7cm de comprimento por 10 cm de largura cm e do lado 

direito emblema CIS AVH na cor Branca, medindo 6,5 cm de comprimento por 3 cm de 

largura;  

II. nas costas SAMU 192 em três cores, medindo 15x25 cm. 

III. Na manga direita logomarca do CIS-AVH medindo 5,6 cm de largura por 5 cm de 

comprimento; 

 

ITEM 5 – CAPA 
 
Os agasalhos para proteção contra chuva deverão atender às especificações técnicas abaixo:  
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CONDIÇÕES TÉCNICAS  
 
1- Tecido: Capa impermeável com C.A (Certificado de aprovação do Ministério do Trabalho), 
confeccionado em tecido sintético emborrachado, composição 30% poliamida (externa), e 70% policloreto 
de vinila (interna), tendo como gramatura 190gr/m2, na cor Azul Marinho - Laudo de composição, 
gramatura e espessura do tecido.  
 
2- Zíper. O fechamento frontal da capa deverá ser através de zíper protegido por vista fechada também 
em zíper, montada no sentido contrário ao do fechamento da capa. Capuz liso, fixo e sem aba, sendo que 
deverá ter dois ilhoses em ferro niquelado com abertura de 7 mm para melhor passagem do cordão. Para 
melhor acabamento da peça, ao final da manga deverão ser costurados punhos de 25mm cada.  
 
3- Processo de impermeabilização: Todas 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.  
 
4- Faixas Refletivas: Deverão ser aplicadas faixas refletivas de 50 mm de largura, costuradas e 
impermeabilizadas, no tórax em toda a sua circunferência e nas mangas.  
 
O material refletivo (microprismático) deverá reter sua cor típica durante o dia e sua retrorrefletividade 
durante a noite, durante a vida útil da roupa em que estiver aplicada, deverá ser leve e flexível e possuir 
elevado brilho retrorrefletivo noturno e com aparência diurna na cor prata metálica, com superfície 
resistente a temperaturas de contato de até 260 º C. O material refletivo deverá 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.  
 
5- Logotipo: Deverá ser bordado o Logotipo do SAMU 192 no peito lado esquerdo e nas costas, e no 
braço direito a 12 cm da altura do ombro o logotipo doCIS AVH.  
 
6- Etiquetagem: As peças deverão receber etiquetas fixadas no centro do degolo na parte traseira com 
identificação da confecção, composição do tecido, tamanho da peça e outras recomendações úteis.  
 
7- Aviamentos: Deverão ser empregados na sua confecção aviamentos de superior qualidade, 
compreendendo zíper em plástico resistente na cor do tecido; tipo velcro (fecho paraguaio).  
 
8-Medidas: Todas as medidas citadas na presente especificação técnica terão tolerância de 10% para 
maior ou menor. 
 
GARANTIA DE QUALIDADE –  
 
O abrigo de chuva deverá ser garantido por 01 (um) ano contra defeitos de fabricação, tais como: 
qualidade de costura, vedação termo eletrônica, resistência do tecido, zíper e outros aviamentos 
utilizados contra ruptura, aderência do material refletivo, capacidade de retro reflexão, solidez nas cores 
 

ITEM 6 – MACACÃO 
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Composição da fibra: Tecido tipo Ripstop, Composto por 67% fibra de poliéster e 33% de fibra de algodão 
com tingimento em cores firmes, resistentes ao uso e lavagens. Na cor azul marinho N°19-4010. O tecido 
deve ser resistente e de boa qualidade. 
 
Aplicação: Roupa considerada item de segurança, a gramatura do tecido confere proteção UV (Ultra 
Violeta) e a sua modelagem garante proteção do corpo, membros superiores e inferiores.  
 
Modelo  
 
Frente: Macacão com abertura frontal, devendo esta abertura iniciar cerca de 5cm acima do cavalo, com 
zíperes grossos e plásticos na cor do tecido com uma entretela cilíndrica interna em toda extensão para 
facilitar o manuseio do cursor, sem risco de sobreposição da aba (sendo que no modelo masculino com 
duplo cursor para facilitar a abertura superior e inferior).  
O corte é reto, possui gola tipo padre, medindo 3 cm de altura, transpassada, regulável com fecho de 
contato tipo velcro. Ombreiras com reforços de proteção nos ombros, forrada com fibra de 6 mm e 
matelassada, embutida na gola, indo da frente até a pala das costas e embutida.  
 
Com dois bolsos tipo profissional, medindo 28 cm de altura por 20 cm de largura abertura da boca 
medindo 23 cm tipo faca, pespontado com duas costuras. A 03 cm abaixo dos bolsos frontais, será 
confeccionado os bolsos laterais, medindo 19 cm de largura por 20 cm de altura presa com zíper, do lado 
esquerdo parte interior deverá ser confeccionado um porta tesoura com lapela presa por botão de 
pressão. A 03 cm abaixo dos bolsos laterais, será aplicado joelheira de proteção com formato oval 
medindo aproximadamente 22 cm, devidamente forrada com fibra de 6 mm e matelassada. Todos os 
bolsos deverão ser fechados por zíper.  
 
Na cintura: Elástico de 4 cm de largura com aproximadamente 20 cm de comprimento e no sentido 
horizontal com lingueta reguladora logo após termino do elástico medindo 05 cm de largura por 
aproximadamente 15 cm de comprimento das costas para frente, presa por fecho de contato tipo velcro 
também com 5 cm de largura possibilitando o ajuste na cintura.  
 
Mangas: Acabamento com corte reto nos punhos e lingueta reguladora com fecho de contato tipo velcro, 
medindo 3,3 cm de largura por 17 cm de comprimento. As mangas deverão conter zíper na altura do 
cotovelo, de forma que possa ser usado como mangas longas e curtas. Na manga esquerda, na altura do 
peito, deverá ter um bolso fechado com zíper medindo 8 cm de largura X 10 cm de altura. 
 
Costas: Com pala, com duas pregas fundas para ampliar os movimentos medindo 40 mm cm cada na 
costa superior, acabando em zero. Com dois bolsos atrás , medindo 15 cm de largura por 17 cm de 
altura, com lapela medindo 07 cm de largura, presa com velcro de 2 cm por 08 cm de comprimento.  
Bordados de alta qualidade: Na frente do lado esquerdo na altura do peito o emblema do SAMU 
192(padrão MS), medindo 11cm x07cm. Lado esquerdo emblema CIS AVH na cor branca 
aproximadamente 08cm x 6cm conforme logo.  
 
Manga Direita: Emblema do SAMU 192, medindo 11cm x 07cm e abaixo. LOGOMARCA DO CIS-AVH: na 
manga esquerda de quem veste, localizada aprox. a 04 cm da altura do ombro, medindo 5,6 cm de 
largura por 5 cm de comprimento. 
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Manga Esquerda: Bandeira do Brasil, medindo 11cm x 07cm.  
 
Costas: Emblema do SAMU 192, medindo 18 cm X 25 cm, logo acima será costurado velcro fêmea 
medindo 4 cm de largura por 15 cm de comprimento, e tarjetas na mesma cor do tecido com velcro 
macho, bordado na cor branca a função do servidor(quantidade para cada função a ser definida).  
 
Gola Padre: Bandeira do Brasil bordada ou costurada medindo 4,5 cm X 2,5 cm.  
 
Aviamentos e Acessórios  
 
Fecho de contato tipo velcro: Deverá ser utilizado nas cores preta e tamanho 25mm, 33mm e 50mm. Sua 
natureza é 100% nylon composta de duas fitas, uma tecida de poliamida e a outra com ganchos de 
polietileno HTH. Deve possuir resistência à abertura em oposição ao fechamento igual ou maior que 1,1 
libras de peso por polegada quadrada.  
Quando fechado e no sentido do comprimento a tensão lateral deve possuir resistência a abertura igual 
ou maior que 15 libras por polegada quadrada e no sentido da largura deve possuir resistência igual ou 
maior que 14 libras por polegada quadrada.  
 
Apresentar resistência ao calor com ponto de fusão igual ou maior que 230 graus centígrados para a 
parte tecida de poliamida e 180 graus centígrados na parte tecida com ganchos de polietileno HTH. 
Manter cinquenta por cento da resistência à abertura quando submerso em água e cem por cento quando 
seco.  
 
Faixa Refletiva: Com largura de 50mm, na cor prata a luz do dia e cor refletida branca, composto de 
lentes retro refletivas expostas de ângulo amplo, aderentes a um tecido durável com composição 65% 
Poliéster, 35% Algodão. Possui um desempenho físico e retro refletivo adequado e de boa qualidade.  
 
Tendo os valores Ra Tipc em 500 e Ra mínimo em 330. Sua fixação deverá seguir as seguintes posições:  
 
Na frente: No sentido horizontal logo abaixo dos bolsos.  
 
Nas mangas: 1 cm após a costura do zíper.  
 
Nas pernas: Logo abaixo da joelheira ("Circular" frente e costas).  
 
Nas costas: No sentido vertical, aplicada em cima das pregas, embutida na pala até a cintura e com 03cm 
acima do elástico.  
 
Zíper: De material sintético na cor preta, com apresentação fixa de fábrica. A espiral que forma a 
cremalheira é produzida de monofilamento sintético e deve possuir cinco milímetros de largura. A 
cremalheira é costurada no cadarço de poliéster, formando os zíperes. O deslizador é de material 
metálico.  
 
Faixas Coloridas: Em 100% poliéster, nas cores laranja e vermelha, medindo 20 mm de largura. Será 
aplicada nas laterais desde a cava até a barra da calça.  
 
Nas mangas, embutir as faixas até o punho.  
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Linha: Todas as costuras para as operações de fechar, fixar, pespontar, casear e pregar, devem ser feitas 
com linha de resistência adequada na cor do tecido. As operações de overloque e interlock devem ser 
feitas com linha e filamento.  
 
Fabricada com fibras descontinuas de poliéster com alta tenacidade.  
 
Fechamento: O macacão será fechado por um zíper, com duplo curso, coberto por uma vista simples, 
partindo do lado esquerdo de 30mm. Sua extensão vai, frontalmente, da gola até 50 mm antes da união 
das costuras; As costuras de fechamento nas laterais, ombros, braços internos e pernas externas 
deverão ser duplas, com simetrias retas.  
 
Medidas: Deverão ser disponibilizados 16 tamanhos de macacão para medição, sendo 8 masculinos e 8 
femininos. 
 
Os 16 tamanhos deverão seguir o padrão da tabela abaixo: 
 

Masculino PP P M G GG XGG XXGG XXXGG 

Tórax 90-95 95-99 100-
104 

105-109 110-
114 

115-
119 

120-124- 125-129 

Cintura 80-84 85-89 90-94 95-99 100-
104 

105-
109 

110-115 115-120 

Quadril 90-94 95-99 100-
104 

105-109 110-
114 

115-
119 

120-124 125-130 

Pescoço 38 39 40 41 42 43 44 45 

C. Braço 61 62 63 64 65 66 67 68 

Largura 
Costas 

45 46 47 48 49 50 51 52 

Entreperna 75,5 77 78,5 80 81,5 83 84,5 86 

C. Calça 102 104 106 108 110 112 114 116 

 
 

Feminino PP P M G GG XGG XXGG XXXGG 

Busto 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 

Cintura 70-73 74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101 

Quadril 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125 

Pescoço 35 36 37 38 39 40 41 42 

C. Braço 57 58 59 60 61 62 63 64 

Largura 
Costas 

36 37 38 39 40 41 42 43 

Entreperna 73 74,5 76 77,5 79 80,5 82 83,5 

C. Calça 100 102 104 106 108 110 112 114 

 
Pontos por centímetro linear: As costuras interferem diretamente na vida útil do macacão, logo se 
recomenda que tenha no mínimo 2,5 pontos por centímetro linear.  
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Reforço de costura: Os reforços de costura deverão ser feitos em todos os pontos de maior tração de 
ruptura 
 
Caso não seja feito, deverá interferir na durabilidade do macacão.  
 
Simetria: As costuras deverão ser retas e paralelas quando necessário. Os acessórios deverão estar 
alinhados verticalmente e horizontalmente. As não qualificações destes itens comprometem diretamente 
no acabamento do macacão.  
 
Etiqueta: Deverá constar na etiqueta:  
 
- Nome da empresa;  
- Cadastro Nacional Pessoa Jurídica;  
- Instruções de lavagem clara e definida;  
- Tamanho;  
- Espaço para inscrição do registro e nome do usuário.  
TARJAS DE IDENTIFICAÇÃO FRONTAL NOS MACACÕES: (Quantidade a ser definida por categoria) 
 
Com bordado personalizado em tecido BRANCA, com aplicação de velcro, do lado direito abaixo do 
emblema do CIS AVH. Deverá conter o “nome de guerra” e tipo sanguíneo do indivíduo, a definir 
posteriormente. 
 
Acondicionamento: As vestimentas devem ser acondicionadas em caixas de papelão com paredes duplas 
reforçada, com quantidades iguais em tamanhos e as peças embaladas individualmente em sacos 
plásticos hermeticamente fechados, amarrados para armazenamento coletivo, de forma adequada ao 
transporte, às operações normais de carga e descarga e ao armazenamento abrigado.  
 
 

ITEM 7 – BONÉ 
 
BONÉ PADRÃO SAMU – Na cor azul marinho, no mesmo tecido do Macacão, com bordado frontal logo 

SAMU e número 192, na lateral esquerda logo do CISAVH e na lateral direita BANDEIRA DO BRASIL.  

 
 
 
 
 

Imagens das peças 
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