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ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA  

 
LOTE 07 – CAPA DE CHUVA EM NYLON EMBORRACHADA AZUL 
MARINHO 
 
PRODUTO (Especificações Técnicas) 
 
ONDE SE LÊ :  
Composição: confeccionada em nylon emborrachado, com espessura de 
0,20mm com toque e maciez não superior a tecido médio; característica do 
tecido nylon DN 70,  
 
LEIA-SE: 
Composição: confeccionado em tecido sintético emborrachado, com espessura 
de 0,20mm, composição 30% poliamida (externa), e 70% policloreto de vinila 
(interna), tendo como gramatura 199gr/m2,  
 
ONDE SE LÊ :  
Acabamento:  

 As costuras não poderão apresentar descontinuidade/ou desvios 
externos; 

 As costuras devem ser planas; 
 
LEIA-SE: 
Acabamento:  

 As costuras não poderão apresentar descontinuidade/ou desvios 
externos; 

 As costuras devem ser planas; 

 As costuras deverão ser através de overloque de cinco fios e as costuras 
pespontadas em máquina reta simples, com linha de nylon 100% 
poliamida nº60; 

 
 
LOTE 10 – CONJUNTO IMPERMEÁVEL PARA MOTOCICLISTA 
 
PRODUTO (Especificações Técnicas) 
 
ONDE SE LÊ :  
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Composição: confeccionada em nylon emborrachado, com espessura de 
0,20mm com toque e maciez não superior a tecido médio; característica do 
tecido nylon DN 70,  
 
LEIA-SE: 
Composição: confeccionado em tecido sintético emborrachado, com espessura 
de 0,20mm, composição 30% poliamida (externa), e 70% policloreto de vinila 
(interna), tendo como gramatura 199gr/m2; 
 
ONDE SE LÊ :  
Sem costura, 
 
LEIA-SE: 
Acabamento:  

 As costuras não poderão apresentar descontinuidade/ou desvios 
externos; 

 As costuras devem ser planas; 

 As costuras deverão ser através de overloque de cinco fios e as costuras 
pespontadas em máquina reta simples, com linha de nylon 100% 
poliamida nº60; 

 
 
PÁGINA 29 - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO: 
 
ONDE SE LÊ :  
Os produtos deverão obedecer as Normas Brasileiras divulgadas pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), no que couber, e em 
conformidade com as edições mais recentes; 
 
LEIA-SE: 

 Os produtos deverão obedecer as Normas Brasileiras divulgadas pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), no que couber, e em 
conformidade com as edições mais recentes; 

 Conjunto e capa impermeável deverão conter o C.A (certificado de 
aprovação do Ministério do Trabalho); 

 Apresentar junto com a habilitação Laudo de identificação do tecido 
(método de identificação das fibras do tecido segundo AATCC20 e 
AATCC20A): Atestando tratar-se 30% poliamida, e 70% policloreto de 
vinila; 

 Apresentar junto com a habilitação Laudo de identificação da gramatura 
do tecido segundo a ABNT NBR10591, atestando tratar-se de um tecido 
com gramatura superior a 190gr/m² e inferior a 210gr/m²; 

 Apresentar junto com a habilitação Laudo de espessura segundo norma 
SATRA TM 27/04,comprovando a espessura de 0,20mm; 

 Apresentar junto com a habilitação Laudo do tecido: atestando a 
resistência à penetração de água, conforme norma BS 3424, método 
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29A (baixa pressão).Laudo das costuras (juntas de união entre as 
peças): atestando a resistência à penetração de água; 

 Apresentar junto com a habilitação Laudo da faixa retrorrefletiva, 
comprovando que ela atende as exigências da tabela 04,item 6.1 da 
NBR15292:2013(Vestuário de Segurança de Alta Visibilidade). 

 Apresentar junto com a habilitação Certificado de Aprovação emitido 
pelo MTE(CA), aonde tal vestimenta deve ser aprovada para “Proteção 
do tronco, membros superiores e inferiores do usuário contra umidade 
proveniente de operações com uso de água” 
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NEUMA BEATRIZ BARCELLOS VALERA 


