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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2017 -  REGISTRO DE PREÇOS 

   

PROCESSO NO MVP NÚMERO 101.087/2017 

FINALIDADE: registro de preços 

DATA DE ABERTURA: 11/01/2018 

HORÁRIO: 09 horas 

TIPO: menor preço por lote 

OBJETO: o objeto da presente licitação é a seleção de propostas visando o registro de preços, por 
meio de pregão presencial, para REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DAS 
GUARDAS MUNICIPAIS DOS MUNICÍPIOS DE CACHOERINHA, CANOAS, ELDORADO DO SUL, ESTEIO, 
GRAVATAI, PORTO ALEGRE, SAPUCAIA DO SUL, SÃO LEOPOLDO e PELOTAS, nos quantitativos 
indicados no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, durante o período de doze meses, a contar da 
assinatura da ata de registro de preços.  

Luiz Carlos Busato, Presidente do Consórcio Público da Associação dos Municípios da Região 
Metropolitana de Porto Alegre – CM Granpal, no uso legal de suas atribuições estatutárias, torna 
público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS, por 
meio de utilização e recursos de tecnologia da informação – INTERNET, do tipo MENOR PREÇO POR 
LOTE, para seleção de preços referentes à contratação, conforme o objeto e nas condições previstas 
neste edital e seus anexos, regendo-se pelas seguintes normas em especial: a Lei 10.520/2002, 
subsidiada pela Lei Federal 8.666/1993, o Decreto Federal 7.892/2013, a Lei Complementar 
123/2006, o Decreto Federal 5.450/2005, o Decreto Federal 8.538/2015 e as Resoluções CM Granpal 
03/2016 e 04/2016.  

 

1 DO LOCAL, HORA E DATA DA SESSÃO 

1.1. O(a) pregoeiro(a) e sua equipe de apoio receberão as propostas financeiras e os documentos de 
habilitação dos interessados em participar da presente licitação até às 09 horas do dia 11/01/2018, 
na sala de licitações do DLC/SMPG, sito na rua Frei Orlando, 199, 4º andar, Centro, Canoas (RS). Após 
o horário acima indicado, dar-se-á por encerrado o recebimento das propostas financeiras e dos 
documentos de habilitação.  

1.2. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização da sessão 
na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação. 

 

2 DO OBJETO  
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2.1. Constitui o objeto da presente licitação o REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 
UNIFORMES DAS GUARDAS MUNICIPAIS DOS MUNICÍPIOS DE CACHOERINHA, CANOAS, ELDORADO 
DO SUL, ESTEIO, GRAVATAI, PORTO ALEGRE, SAPUCAIA DO SUL, SÃO LEOPOLDO  e PELOTAS, nos 
quantitativos indicados no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, durante o período de doze meses, a 
contar da assinatura da ata de registro de preços.  

2.2. O CM Granpal não está obrigado a contratar o objeto desta licitação ou tampouco observar as 
quantidades indicadas, ficando facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa 
às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de 
condições. 

 

3 DA PARTICIPAÇÃO  

3.1. Poderá participar do pregão presencial particular que atender a todas as exigências deste 
edital. 

3.2. Como requisito para participação no pregão, a licitante deverá manifestar o pleno 
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital. 

3.3. Será permitida a participação de empresas reunidas sob a forma de consórcio, em todos os 
itens respectivos. 

 

3.3.1. A participação por consórcio de empresas é permitida nas seguintes condições: 

a) comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito 
pelos consorciados; 

b) indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às condições de 

liderança, sendo que será a líder obrigatoriamente aquela que possuir a maior participação no 
consórcio, ou que dispuser do maior patrimônio líquido quando as participações forem iguais; 

b-1) no consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras (desde que regularmente estabelecidas 
no país) a liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira; 

c) documentos exigidos no item 10 do edital por parte de cada consorciado, admitindo-se, 

para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado, e, para 
efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado, na 
proporção de sua respectiva participação; 

d) declaração de responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, 
tanto na fase da licitação quanto na de execução do contrato. 

e) caso o consórcio seja declarado vencedor, fica obrigado a promover, antes da celebração do 
contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido na alínea 
“a” supra. 
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4 DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

4.1. A microempresa e empresa de pequeno porte que pretenda sua inclusão no regime diferenciado 
concedido pela Lei Complementar 123/2006 deverá apresentar, na forma da lei, juntamente com o 
credenciamento, declaração formal, conforme anexo, de que não está incursa em nenhum dos 
impedimentos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar 123/2006.   

4.2. A ausência dessa declaração, neste momento, significará a desistência da microempresa ou da 
empresa de pequeno porte licitante de se utilizar das prerrogativas a ela concedidas pela Lei 
Complementar 123/2006.  

4.3. Havendo alguma restrição com relação à regularidade fiscal, será assegurado às microempresas e 
empresas de pequeno porte o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que a licitante for declarada a vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a 
critério da administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

4.4. A não regularização da documentação no prazo previsto acima implicará decadência do direito 
de contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei 8.666/1993, sendo facultado à 
administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou 
revogar a licitação. 

4.5 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas 
e empresas de pequeno porte, conforme Lei Complementar 123/2006 e que tenham declarado nessa 
categoria, conforme demanda o item 4.1..   

4.6. Entende-se por empate quando as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte sejam iguais ou até 5% superiores à proposta mais bem classificada. Não ocorrerá 
empate quando a proposta mais bem classificada já for originária de microempresas e empresas de 
pequeno porte.   

4.7. Ocorrendo o empate, a microempresas e empresas de pequeno porte melhor classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que 
será adjudicado em seu favor o objeto licitado. A proposta deverá ser apresentada no prazo máximo 
de cinco minutos, a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a), sob pena de preclusão.   

4.8. Na hipótese da não contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será adjudicado em 
favor da proposta originalmente vencedora da licitação, após verificação da documentação de 
habilitação.  

4.9. A microempresas e empresas de pequeno porte que usufruir dos benefícios de que trata a Lei 
Complementar 123/2006 deverá apresentar, na forma da lei, juntamente com os documentos de 
habilitação, declaração formal de que não está incursa em nenhum dos impedimentos do § 4º do 
artigo 3º da Lei Complementar 123/2006, assinada por representante legal da licitante vencedora ou 
por procurador/credenciado, munido de procuração hábil.  
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4.10. Na hipótese de não contratação nos termos previstos nos itens 9.13 a 9.17, os objetos licitados 
serão adjudicados em favor da proposta originalmente vencedora do certame, ou seja, da empresa 
que não se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que apresentou a melhor 
proposta.  

 

5 DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL  

5.1. Decairá do direito de impugnação do edital, nos termos do § 2º do artigo 41 da Lei Federal 
8.666/1993, aquele que não se manifestar em até dois dias úteis da data de abertura da sessão do 
pregão, apontando as falhas ou irregularidades que o motivaram, hipótese em que tal comunicação 
não terá efeito de recurso. 

5.2. Impugnações ao edital, caso interpostas, deverão ser apresentadas por escrito e ser dirigidos(as) 
ao(à) pregoeiro(a) até dois dias úteis anteriores à data fixada para abertura da licitação junto á 
Comissão de Registro de Preços da Diretoria de Licitações e Compras/SMPG, sito na rua Frei Orlando, 
199, 4º andar, Centro, Canoas (RS). Não serão aceitos se remetidos via correio. 

5.3. As razões da impugnação da licitante deverão ser fundamentadas e encaminhadas ao(à) 
pregoeiro(a), que encaminhará a impugnação à autoridade competente que decidirá no prazo de 24 
horas. 

5.4. A impugnação tempestiva da licitante não a impedirá de participar do processo licitatório até o 
trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, nos termos do § 3º do artigo 41 da Lei Federal 
8.666/1993. 

5.5. Acolhida a impugnação da licitante contra o instrumento convocatório, será definida e publicada 
nova data para a realização do certame.  

 

6 DAS INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS  

6.1. Pedidos de esclarecimento devem ser dirigidos ao(à) pregoeiro(a) até três dias úteis anteriores à 
data fixada para abertura da licitação, por escrito junto à Comissão de Registro de Preços da Diretoria 
de Licitações e Compras/SMPG, sito na rua Frei Orlando, 199, 4º andar, Centro, Canoas (RS). Não 
serão aceitos se remetidos via correio. 

 

7 DO CREDENCIAMENTO  

7.1. A licitante apresentará, na sessão pública do pregão presencial, para fins de credenciamento: 

7.1.1. se representante legal da licitante, documento(s) que confirme(m) tal condição: registro 
comercial no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais; e, no caso de sociedade por 



 

5 

ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores. Tais documentos deverão 
ser autenticados ou cópias simples acompanhadas de originais para autenticação, comprovando a 
existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais 
atos inerentes à licitação. 

7.1.2. Se procurador, preposto ou credenciado: procuração ou termo de credenciamento (conforme 
modelo anexo), outorgado pelo(s) representante(s) legal(is) da licitante, comprovando a existência 
dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais atos 
inerentes à licitação. 

7.1.3. Declaração (conforme modelo anexo) de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, 
sob pena de não participar da licitação, nos termos do artigo 4°, inciso VII da Lei 10.520/2002, e, 
ainda, de não está temporariamente suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com 
a Administração e de que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 

7.1.4. Declaração de enquadramento no artigo 3º e não incursão nos impedimentos do §4º do 
mesmo artigo da Lei Complementar 123/2006. 

 

8 DA PROPOSTA  

8.1. A proposta financeira e os documentos de habilitação deverão ser entregues em envelopes 
separados, numerados de “01” e “02”, respectivamente, diretamente ao(à) pregoeiro(a) ou sua 
equipe de apoio. Os envelopes deverão estar fechados, contendo na parte externa a seguinte 
inscrição: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2017 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2017 

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA FINANCEIRA 

LICITANTE: nome da licitante (admitida sua identificação por envelope timbrado) 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2017 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2017 

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

LICITANTE: nome da licitante (admitida sua identificação por envelope timbrado) 

8.2. DA PROPOSTA FINANCEIRA 



 

6 

8.2.1. No envelope número “01” deverá conter: 

8.2.1.1. a proposta financeira, digitada (no próprio anexo) ou impressa, preferencialmente em papel 
timbrado da licitante, com prazo de validade mínima de sessenta dias, com a descrição exata do 
objeto, assinada por pessoa com poderes para comprometer a licitante, sem alternativas, emendas, 
entrelinhas, rasuras, ressalvas ou condições, e dela devem constar: 

a) razão social, endereço e nº do CNPJ da licitante, e o endereço da assistência técnica; 

b) descrição do objeto ofertado, em conformidade com anexo termo de referência com as 
especificações técnicas exigidas; 

c) indicar na proposta a marca e o modelo do objeto e apresentar catálogo, prospectos ou 
documentos que mencionem as características técnicas (serão aceitas cópias das especificações 
técnicas obtidas no site do fabricante na internet. Informar o endereço do site onde foram obtidas). 

8.3. Observações relativas à proposta financeira:  

8.3.1. estarão incluídas todas as despesas que influam nos custos, tais como: transporte, seguro, 
tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, 
trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos.  

8.3.2. a omissão na proposta financeira em relação às exigências e às especificações técnicas do 
edital importa na submissão da licitante às normas nele estabelecidas. 

8.3.3. a proposta financeira apresentada em papel termo-sensível (fax), telex, telegrama ou 
semelhantes será desclassificada. 

8.3.4. a apresentação da proposta financeira implica a plena aceitação, por parte da licitante, das 
normas, exigências e condições estabelecidas no edital e seus anexos. 

8.3.5. serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no(s) preço(s) até, no 
máximo, dois algarismos após a vírgula. 

8.3.6. na ausência de indicação expressa do prazo de validade da proposta, considerar-se-á 
tacitamente indicado o prazo sessenta dias. 

8.4. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA 

8.4.1. A análise da proposta financeira pelo(a) pregoeiro(a) visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste edital e seus anexos, sendo preliminarmente desclassificada a proposta 
financeira: 

a) cujo objeto não atenda às especificações, aos prazos e às condições fixados no edital; 

b) que apresente preço(s) manifestamente inexequíveis. 
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8.4.2. As propostas financeiras que atendam às especificações, aos prazos e às condições fixadas no 
edital e que não apresentem preços manifestamente inexequíveis serão selecionadas para a etapa de 
lances, com observância dos seguintes critérios: 

a) o autor da proposta de valor mais baixo e os das propostas com preços até 10% superiores àquela, 
poderão fazer novos lances verbais e sucessivos em ordem decrescente e distintos, até a 
proclamação do vencedor. 

b) não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas na alínea anterior, poderão os 
autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances verbais, sucessivos e 
distintos, em ordem decrescente, inferiores à proposta de menor preço, até a proclamação do 
vencedor. 

c) o(a) pregoeiro(a) convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 
lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 
decrescente de valor. Se duas ou mais propostas escritas, em absoluta igualdade de condições, 
ficarem empatadas, como critério de desempate será realizado um sorteio, nos termos do artigo 45, 
§ 2º da Lei 8.666/1993. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na 
ordenação de lances em relação às demais empatadas e assim sucessivamente até a definição 
completa da ordem de lances. 

8.4.3. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarada 
vencedora a licitante que apresentar a proposta financeira de acordo com as especificações deste 
edital, de menor preço (menor desembolso para a Administração), com valores de acordo com os 
praticados no mercado e não superiores aos valores unitários e totais máximos aceitáveis, 
conforme anexo I - termo de referência.  

8.4.4. Não serão consideradas para julgamento vantagens não previstas no edital. 

8.4.5. Fica ressalvada ao(à) pregoeiro(a), a seu exclusivo critério e mesmo depois da abertura das 
propostas financeiras, sem que caiba às licitantes pleitear indenização, compensação ou vantagens a 
qualquer título, o direito de: 

a) julgar livremente a licitação, observadas as normas legais e editalícias pertinentes; 

b) propor, motivadamente, à autoridade superior, a anulação ou a revogação da licitação; 

c) desclassificar as propostas financeiras que não estejam em condições de assegurar execução 
satisfatória do objeto licitado, não atendam às exigências consideradas relevantes do edital e de seus 
anexos e/ou que contenham preços superiores aos máximos admitidos ou manifestamente 
inexequíveis. 

8.4.6. Não serão admitidas, sob quaisquer motivos, inclusões, modificações ou substituições das 
propostas financeiras ou de quaisquer documentos. 

8.4.7. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, prevalecerão os primeiros, entre os 
numéricos e por extenso, prevalecerão os últimos. 
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8.4.8. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a 
Administração poderá fixar às licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de novos 
documentos ou de novas propostas, escoimados das causas que originaram a inabilitação ou a 
desclassificação, aplicação subsidiária da disposição contida no §3º do artigo 48 da Lei 8.666/1993. 

8.4.9. Será examinada a documentação da(s) licitante(s) que tenha(m) sua(s) proposta(s) financeira(s) 
classificada(s) em primeiro lugar para fins de registrar os preços. Considerando a possibilidade de 
eventual reajuste ou reequilíbrio econômico-financeiro que venha a acarretar a alteração da ordem 
de classificação das propostas financeiras, serão solicitados os documentos de habilitação das demais 
licitantes classificadas e na ordem de classificação. 

8.4.11. Encerrada a fase de lances, a licitante vencedora deverá apresentar proposta financeira final 
com os valores unitários distribuídos de acordo com o valor final ofertado para o item, sendo que o 
preço unitário não poderá ser superior ao valor máximo aceitável unitário previsto no termo de 
referência na composição da proposta final. A proposta financeira final deverá ser apresentada em 
até dois dias úteis do encerramento da sessão pública e entregue à comissão de registro de preços. 

 

9. DO EMPATE 

9.1. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as MEs e EPPs, 
entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas MEs e EPPs 
sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preço e desde que o melhor preço não seja de uma ME 
ou EPP. 

9.1.1. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) a ME ou EPP mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo 
máximo de cinco minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 

b) a ME ou EPP mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela 
considerada vencedora da licitação, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

c) não ocorrendo a contratação da ME ou EPP, na forma da alínea "a", serão convocadas as MEs e 
EPPS remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 7.1., na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

9.1.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MEs e EPPs que se encontrem no 
intervalo estabelecido no item 7.1., será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 
que primeiro poderá apresentar melhor proposta. 

9.1.3. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será adjudicado 
em favor da proposta originalmente vencedora da licitação, após verificação da documentação de 
habilitação. 

9.1.4. O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta não tiver sido apresentada 
por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
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9.1.5. No caso de sorteio, em não comparecendo o representante legal da ME ou EPP, será 
considerado precluso o seu direito de apresentar melhor oferta. 

 

10 DA HABILITAÇÃO  

10.1. Para fins de habilitação, o autor da melhor proposta deverá apresentar os seguintes 
documentos:  

10.1 DOCUMENTOS PARA O REGISTRO CADASTRAL E PARA HABILITAÇÃO  

10.1.1. Documentos relativos à habilitação jurídica 

10.1.1.1. Documento de identificação do representante da licitante;  

10.1.1.2. registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores; inscrição 
do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício. 

Observação: o(s) documento(s) relacionado(s) no subitem 10.1.1.2. não precisará(ao) constar do 
envelope número “02” caso já tenha(m) sido apresentado(s) no ato do credenciamento da licitante. 

10.1.1.3. Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da CF/1988. 

10.1.2. Documentos relativos à regularidade fiscal  

10.1.2.1. Prova de inscrição do cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ);  

10.1.2.2. prova de regularidade com a fazenda federal, mediante a apresentação de certidão 
conjunta de débito relativa a tributos federais e à dívida ativa da União, emitidas em conjunto pela 
Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN);  

10.1.2.3. prova de regularidade com a fazenda estadual, mediante apresentação de certidão negativa 
ou positiva com efeitos de negativa de tributos estaduais, expedida pela secretaria e/ou delegacia da 
fazenda estadual;  

10.1.2.4. prova de regularidade com a fazenda municipal, mediante a apresentação de certidão de 
regularidade fiscal junto ao município do domicílio ou sede da licitante ou sede da licitante;  

10.1.2.5. prova de regularidade perante o fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS), mediante 
apresentação do certificado de regularidade junto ao FGTS;  

10.1.2.7. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;  

10.1.2.6. Declaração pela licitante de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de dezesseis anos, ressalvado o menor, a 
partir de catorze anos, na condição de aprendiz. 
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10.1.3. Documentos relativos à qualificação técnica  

10.1.3.1. Atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
compatível em características e quantidades (no mínimo 10% da quantidade licitada) com o objeto 
desta licitação.  

10.1.4. Documentos relativos à qualificação econômico-financeira 

10.1.4.1. certidão negativa de falência ou de recuperação judicial, expedida nos últimos noventa dias, 
contados da data de abertura do pregão, pelo distribuidor da comarca da empresa licitante. 

 

11 DOS RECURSOS  

11.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, com registro em ata das suas razões.  

11.2. Será concedido o prazo de três dias corridos, contados da habilitação das vencedoras, para a 
licitante interessada apresentar suas razões fundamentadas, ficando as demais licitantes, desde logo 
intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a contar ao 
término daquele prazo, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa 
dos seus interesses.  

11.3. A falta de manifestação motivada e imediata do licitante quanto à intenção de recorrer, 
importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante 
declarada vencedora.  

11.4. A petição de recurso deverá ser encaminhada única e exclusivamente à Comissão de Registro 
de Preços da Diretoria de Licitações e Compras/SMPG, sito na rua Frei Orlando, 199, 4º andar, 
Centro, Canoas (RS), em arquivo com as razões da empresa.  

11.5. O recurso somente será conhecido pelo pregoeiro se estiver fundamentado conforme as razões 
manifestadas no final da sessão pública e será submetido ao julgamento da diretoria executiva do CM 
Granpal.  

11.6. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  

11.7. O recurso contra a decisão do(a) pregoeiro(a) não terá efeito suspensivo.  

 

12 DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  

12.1. Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente homologará e adjudicará o objeto da licitação ao(s) vencedor(es), nos termos do artigo 
27 do Decreto Federal 5.450/2005. 
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13 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

13.1. Após a homologação da presente licitação, a critério e necessidades da administração, poderá 
ser assinada a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme previsto no ANEXO II deste edital, com 
validade pelo período de doze meses a contar da publicação na imprensa oficial, a qual terá efeito de 
compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.   

13.2. O licitante vencedor será convocado para assinar a respectiva ata de registro de preços no 
prazo de três dias úteis, a contar do recebimento da respectiva notificação, sob pena de decair do 
direito à futura contratação, sem prejuízo das penalidades previstas neste edital. Se o licitante 
vencedor, injustificadamente, não assinar o instrumento ou não devolvê-lo devidamente assinado no 
prazo de três dias úteis, contados de seu recebimento, poderá ser convocado outro licitante, desde 
que respeitada a ordem de classificação, para, depois de comprovados os requisitos habilitatórios e 
feita a negociação, assinar o referido instrumento.   

13.3. Se o licitante vencedor, injustificadamente, não assinar a ata de registro de preços ou não 
devolvê-la devidamente assinada no prazo de três dias úteis, contados de seu recebimento, será 
multado no percentual de 5% até 10%  do valor do contrato. 

13.4. Após a assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS é facultado à administração municipal emitir 
nota de empenho em favor da empresa registrada, a qual, juntamente com este edital e seus anexos, 
terão força de contrato, caso a administração opte por valer-se da prerrogativa estabelecida pelo 
artigo 62, caput da Lei Federal 8.666/1993, substituindo o instrumento de contrato pela respectiva 
nota de empenho.  

13.5. A existência de preços registrados não obriga o CM Granpal, os municípios consorciados ou 
conveniados a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de 
licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro a 
preferência de fornecimento em igualdade de condições.  

13.5.1. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pela empresa 
detentora da ata de registro quando a administração municipal optar pela contratação do objeto cujo 
preço está registrado por outro meio legalmente permitido. 

13.6. Os itens e preços registrados, bem como os respectivos fornecedores, ficarão disponibilizados 
durante a vigência da ata de registro de preços.    

13.7. Excepcionalmente, quando o objeto licitado à contratação não puder ser atendido pelo licitante 
vencedor, admitir-se-á a convocação de tantos licitantes quantos forem necessários para se atingir o 
objetivo da licitação, respeitando-se a ordem de classificação das empresas e desde que referidos 
licitantes aceitem praticar o mesmo preço da proposta vencedora.   

13.8. A ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 
entidade que não tenha participado deste certame licitatório, mediante carona e prévia consulta ao 
CM Granpal, desde que atendidas as condições do artigo 22 do Decreto Federal 7.892/2013.   
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13.8.1. Os órgãos e entidades que não participaram do presente registro de preços, quando 
desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão manifestar a motivação e seu interesse 
perante o CM Granpal, para que esse viabilize e autorize a adesão à ata. 

13.8.2. Nos casos em que for solicitada adesão à ata de registro de preços, conforme item 13.8, 
caberá a empresa detentora da ata de registro de preço, observadas as demais condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este não prejudique as 
obrigações anteriormente assumidas e que o quantitativo decorrente dessas adesões não exceda, na 
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado, independente do número de órgãos 
não participantes que aderirem, conforme § 4º, art. 22 do Decreto Federal 7.892/13. 

 

14 ENTREGAS  

14.1. A entrega dos materiais será realizada nos locais definidos pelos municípios adquirentes 
individualmente, conforme indicação na nota de empenho/ordem de compra.  

14.1.1. Poderão ser indicados outros locais de entrega, a critério do CM Granpal ou do município 
contratante.  

14.2. Os materiais deverão se entregues respeitando o termo de referência – anexo I deste edital, no 
local indicado pelo município, contados a partir do recebimento pela contratada da nota de empenho 
ou ordem de compra, que deverá corresponder as especificações e condições gerais previsto neste 
edital. 

14.3. Havendo necessidade de alteração, será necessário o prazo máximo, cinco dias contados do 
recebimento do comunicado específico, para análise e aceitação por parte do município contratante. 

14.4. No momento da entrega dos materiais, deverá respeitado o seguinte:  

14.4.1. apresentar cópia da nota fiscal relativa aos materiais entregues, ou seja, descrevendo o 
fabricante ou distribuidora autorizada por este, para fins de comprovação de garantia de origem. 

14.5. Caso os materiais não correspondam ao exigido pelo edital, a CONTRATADA deverá 
providenciar, no prazo máximo de cinco dias úteis a sua substituição visando o atendimento das 
especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no contrato, no edital, na Lei Federal 
8.666/1993 e na Lei Federal 10.520/2002.  

 

15 DAS PENALIDADES  

15.1. Caso a contratada deixe de cumprir parcial ou totalmente as obrigações advindas da futura contratação, 
estará sujeita às seguintes penalidades: 
15.1.1. o atraso injustificado na execução do contrato sujeitará à multa de mora no valor de 1% sobre o valor 
total do contrato, por dia de atraso; 
15.2. a multa a que alude este item não impede que a contratante rescinda unilateralmente o contrato e 
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aplique as outras sanções previstas na Lei Federal 8.666/1993. 
15.3. A multa, aplicada após regular o processo administrativo, garantido o contraditório e a ampla defesa, 
será descontada da garantia do respectivo contrato, quando houver. 
15.4. No caso do subitem 15.3., se a multa for no valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda 
desta, responderá a contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente 
devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.  
15.5. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração municipal poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar a contratada as seguintes sanções: 

I - advertência; 
II - multa no valor de até 10% sobre o valor da contratação, de acordo com os prejuízos causados à 
administração municipal, observam-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 
independente da aplicação de outras multas e penalidades; 
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
administração, por prazo não superior a cinco anos; 
IV - declaração de Inidoneidade ao licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito da citação e da ampla defesa, fizer 
ficando impedido de licitar e contratar com o município contratante, pelo prazo de até cinco anos, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

15.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem anterior, poderão ser aplicadas juntamente com a 
do inciso II, respeitada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis;  
15.7. As sanções previstas nos incisos III e IV do subitem 15.5, poderão também ser aplicadas às empresas ou 
aos profissionais que, em razão do contrato firmado por este processo de licitação:  

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
III - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a administração em virtude de atos 
ilícitos praticados. 

15.8. As multas previstas na sanção II supracitada do subitem 15.5 serão independentes e a aplicação de uma 
não exclui a de outras, tendo descontado no acerto mensal a seguir a sua aplicação. O valor que será adotado 
será de 1% por dia de atraso nos seguintes casos:  

a) não comparecendo à convocação para assinatura do contrato (por dia de atraso); 

b) inadimplemento ou atraso da empresa na entrega dos materiais contratados, bem como no que diz 
respeito à qualidades dos mesmos (por dia de atraso); 

c) incorrer em duas ou mais advertências (por ocorrência); 

d) transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia autorização por 
escrito do município (por ocorrência); 

15.9. As sanções III e IV do subitem 15.5, poderão ser aplicadas caso ocorra alguma das seguintes hipóteses:  
a) subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto do contrato; 

b) apresentação de qualquer dos documentos exigidos no edital que foram falsificados ou adulterados. 

 

16 DO PAGAMENTO  
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16.1. O pagamento será efetuado em até trinta dias após o recebimento de cada pedido formulado e 
envio da respectiva nota fiscal, ou seja, em uma parcela, correspondente a 100% do valor da nota 
fiscal, mediante crédito em conta corrente em banco, número da conta e agência indicadas pela 
empresa vencedora ajustada ao melhor lance.  

16.2. Não será efetuado qualquer pagamento ao adjudicatário enquanto houver pendência de 
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidades ou inadimplência.  

16.3. Os pagamentos aos fornecedores serão efetuados somente mediante depósito bancário em 
conta indicada.  

 

17 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

17.1. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  

17.2. As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre as interessadas, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.  

17.3. A homologação e/ou adjudicação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação.  

17.4. Este edital e seus anexos, bem como a proposta vencedora, farão parte integrante do 
instrumento de contrato/ata de registro de preço/contrato administrativo (se houver), como se nele 
estivessem transcritos.  

17.5. Os casos não previstos neste edital serão decididos pelo(a) pregoeiro(a).  

17.6 Ao presidente do CM Granpal fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente licitação 
em razão de interesse público, sem que caiba às licitantes quaisquer direitos a reclamação ou 
indenização.  

17.7. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal 10.520/2002, Decreto Federal 7.892/2013 
e, subsidiariamente, a Lei Federal 8666/1993.  

17.8. Não poderá participar da presente licitação quem sofreu penalidades, nos termos dos incisos III 
e IV do art. 87 da Lei 8.666/1993.  

17.9. O CM Granpal enviará comunicação expressa informando: 

17.9.1 a cada Município participante do Consórcio e do CODEPAMPA os itens adjudicados, a empresa 
vencedora, os respectivos valores, acompanhado da ata final deste pregão, em cinco dias úteis após a 
assinatura das atas de registro de preços, para fins de contratação; 

17.9.2. à empresa vencedora o quantitativos dos itens adjudicados para cada município participante 
e ao CODEPAMPA para formalização das aquisições.  
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17.10. Caso o CM Granpal não se utilize da prerrogativa de cancelar a ata de registro de preços, a seu 
exclusivo critério, poderá suspender a sua execução, até que o contratado cumpra integralmente a 
condição infringida, sem prejuízo da incidência das sanções previstas neste edital, na Lei Federal 
10.520/2002 e na Lei Federal 8.666/1993. 

17.11. O licitante reconhece os direitos do CM Granpal nos casos de rescisão previstas nos artigos 78 
a 87 da Lei Federal 8.666/1993.  

17.12. Demais cláusulas, como as relativas aos prazos e vigência contratual, condições gerais, 
obrigações da contratada e do contratante, fiscalização, pagamentos, penalidades e demais 
condições relativas à execução do objeto, estão previstas no contrato e deverão ser atendidas na 
íntegra pela(s) licitante(s) vencedora(s) 

 

18 DO FORO  

18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Porto Alegre – RS para dirimir eventuais questões decorrentes 
do presente edital e dos instrumentos dele decorrentes, quando não resolvidas administrativamente.  

Fazem parte deste edital: 

1- Anexo I – termo de referência e critério de aceitabilidade de preços; 

2- Anexo II – minuta da ata de registro de preços; 

3- Anexo III – modelo de carta de credenciamento; 

4- Anexo IV – modelo de declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte; 

5- Anexo V – modelo de declaração de idoneidade; 

6- Anexo VI – modelo de declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da 
CF/1988. 

Porto Alegre (RS), 19 de dezembro de 2017.  

 

José Calvi 

Diretor executivo CM Granpal 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA – UNIFORMES PARA AS GUARDAS MUNICIPAIS 

 
1. OBJETO: aquisição de uniformes para as guardas municipais, a fim de atender as necessidades dos 
profissionais de área da segurança dos municípios da Granpal. 
 
2. MOTIVAÇÃO: os profissionais da área de segurança devem estar devidamente uniformizados, 
permitindo a sua identificação, além de primar pela padronização e a qualificação dos serviços 
prestados à sociedade. 
 
3. FINALIDADE: aquisição de materiais de consumo para distribuição dos uniformes aos profissionais 
da área, para utilização exclusiva em horário de trabalho. 
 
4. ESTIMATIVA DE CUSTO E CONSUMO: a definição da estimativa dos quantitativos para a 
contratação se deu com base nos trabalhos do Grupo de Trabalho de Segurança Pública, que serviu 
de base à obtenção de preços, com o acréscimo de 30% para evitar eventuais distorções nos 
levantamentos realizados. 
 
5. TIPO DE JULGAMENTO: menor preço por LOTE. 
 
6. DA PROPOSTA FINANCEIRA: deverá ser apresentada na proposta comercial a Identificação, 
descrição técnica e marca do Item ofertado, bem como o valor unitário e o valor total. Havendo 
divergência entre ambos, prevalecerá o valor unitário.  
Poderão ser ofertadas na proposta mais de uma marca, garantida a exata descrição técnica do Item. 
Para fins de homologação serão aceitos pelo CM Granpal valores inferiores ou iguais do “critério de 
aceitabilidade de preços”, estabelecido neste termo. Caso contrário, as Propostas serão 
desclassificadas. 
 
7. REGIME DE CONTRATAÇÃO: sistema de registro de preços, ata de registro de preços com vigência 
de doze meses, cabendo a cada município a realização e apropriação da despesa por conta do seu 
orçamento. O CM Granpal é o órgão gestor da licitação, sem prerrogativa de execução de despesa 
decorrente do objeto licitado. 
 
8. CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS: com base na pesquisa de mercado junto às empresas 
do ramo, compondo a média de preços neste termo: 
 

Lote  Item Quantidade DESCRIÇÃO DO OBJETO 

Valor para 
Aceitabilidade 

(R$) 

1 1 1937 Agasalho (conjunto) 228,50 

1 2 2132 Boné 36,75 

1 3 949 Boné com Listra 45,25 

1 4 858 Boné Camuflado 40,00 

1 5 1820 Cachecol 51,50 
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1 6 182 Calça Corsário 88,00 

1 7 814 Calção Masculino 37,25 

1 8 4069 Calça Operacional Rip Stop 143,75 

1 9 2561 Calça Operacional rip stop com reforço joelhos 153,25 

1 10 975 Calça operacional em rip stop camuflada 147,50 

1 11 4888 Camisa manga curta rip stop 142,50 

1 12 936 Camisa manga curta rip stop camuflado 140,00 

1 13 1508 Camisa manga longa rip stop 157,50 

1 14 520 Camisa manga longa rip stop camuflado 123,00 

1 15 2275 Gandola manga longa em rip stop  179,25 

1 16 546 Gandola manga longa em rip stop camuflado 171,75 

1 17 5382 Camisa Polo 70,25 

1 18 4810 Camiseta manga curta 41,75 

1 19 2743 Camiseta manga longa gola rolê 52,25 

1 20 2782 Cinto em nylon azul marinho 37,33 

1 21 319 Luvas de Lapela 35,50 

1 22 117 Macacão manutenção Unissex azul noite 217,25 

1 23 923 Camisa social manga curta 116,75 

1 24 923 Camisa social manga longa 128,25 

1 25 866 Calça social Masculina 110,75 

1 26 255 Calça social Feminina 109,75 

1 27 364 Jaqueta administrativa manga longa 215,50 

1 28 4550 Meias cano alto 26,75 

1 29 630 Rede para cabelo 20,25 

1 30 624 Roupa térmica 243,50 

1 31 2379 Suéter unissex 147,75 

1 32 2886 Tarjeta de Identificação 19,50 

1 33 156 Top Feminino azul marinho noite 59,00 

1 34 1235 Jaqueta nylon tipo parka 238,50 

1 35 2353 Jaqueta operacional modular 392,00 

1 36 293 Jaqueta motociclista unissex 455,33 

1 37 266 Saia social  256,33 

1 38 1365 Camisa de Combate 327,75 

1 39 83 Vestido Gestante em Oxford 125,00 

1 40 265 Saia social em Oxford 38,00 

   Valor total do lote: 5.370,74 

 
9. PRAZO LOCAL DE ENTREGA: 
O Prazo de entrega aos municípios solicitantes é de até trinta dias consecutivos do recebimento da 
nota de empenho e/ou ordem de compras, cabendo prorrogação nos casos expressos formalmente e 
com a concordância do fiscal da ata de registro de preços.  
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Cada município indicará o endereço de entrega e o telefone de contato no histórico da nota de 
empenho e/ou ordem de compra, respeitando o horário de funcionamento de cada administração 
municipal. 
 
10. PAGAMENTO: O município realizará o pagamento em até trinta dias após o recebimento da 
entrega dos itens, mediante a certificação do fiscal no documento fiscal e liquidação do ordenador da 
despesa. 
  
11. FISCALIZAÇÃO – fica sob a responsabilidade de cada município a designação do fiscal, por meio 
de portaria com de devida anuência do servidor, cabendo ao mesmo a certificação de todas as 
condições do termo de referência e contratuais. 
 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
12.1. Os produtos deverão apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes de costuras que não poderão 
apresentar descontinuidades e/ou desvios externos e deverão ser planas; não poderá apresentar desfiamento 
na superfície do tecido, nem esgarçamento de costuras; devem ser retas, sem fiapos de linha e rugas 
aparentes. As bordas deverão ser acabadas com bainhas de alta qualidade e excelente aspecto visual;  

 

12.2. ESTAMPARIA: deverá ser de alta qualidade, termocolada, com nitidez de detalhes, cores consistentes, 
apresentando resistência a dobraduras e amassamentos; todos os bordados devem ser confeccionados no 
sistema de etiqueta tecida com fios 100% poliéster, fundos – tafetá plus com 55 fios/cm e 56 bat/cm, urdume 
100dtex, trama de fundo – 76dtex, aplicado sob entretela colante, acabamento de bordado em linha amarela, 
com pontos fechados (não podendo ser em zig-zag) na largura de 3mm. 
 

12.3. ETIQUETAS: as peças piloto e de produção, deverão constar etiqueta de garantia total do fabricante do 
tecido, bem como de produto com composição e instruções de lavagem, numeração e etiqueta de 
identificação da confecção conforme Resolução 2/CONMETRO. 
 

12.4. CONFECÇÃO: O fardamento deverá ser produzido pelo mesmo lote de tecido, mantendo desta forma a 
padronização de cor e nuance de cor do lote que será entregue. O conjunto não deverá ser confeccionado com 
tecidos de cores ou nuances de cores diferentes. A empresa fornecedora deverá comprovar a procedência dos 
materiais, através de NF do fabricante do tecido e carta de garantia do fornecedor do tecido atestando a 
autenticidade com seus dados físicos. Deverá constar no avesso dos tecidos a marca d’água do fabricante. 
 

12.5. HOMOLOGAÇÃO: A empresa vencedora deverá apresentar “certificado de homologação” do fabricante 
do tecido para confecção dos uniformes.  
 

12.6. AMOSTRAS: A empresa vencedora da sessão de lances poderá ser convocada, pelo Pregoeiro, para que 
no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da Convocação, a apresentar amostra de acordo 
com o Termo de Referência - Anexo I deste Edital.  As amostras do uniforme deverão ser entregues dentro das 
especificações técnicas solicitadas neste edital. As mesmas ficarão retidas até a entrega total dos itens, para 
fins de comparação de qualidade e confecção, sendo este o primeiro item técnico para critério de 
desclassificação. A proponente deve considerar que esporadicamente, serão enviados para análise, peças 
aleatórias, para comprovação do tecido e qualidade dos uniformes. Se constatado alguma irregularidade, a 
empresa fornecedora sofrerá sanções previstas na Lei Federal nº 8666/93 que regulamenta as licitações e 
contratos. Poderão ser realizadas avaliações destrutivas do objeto, em busca de características não expostas 
ou não avaliadas através de laudos. 
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Deverá ser solicitado o Atestado de Capacidade Técnica relativo ao objeto da licitação, para a condição de 
Habilitação. 
 
 

12.7. GARANTIA: do objeto contra defeitos de fábrica e matéria prima deverá ser de doze meses a partir da 
data de entrega. 
 

 

 

 

 

 

 

13. DESCRIÇÕES TÉCNICAS POR ITEM 
 

 
Item 001 

AGASALHO (conjunto) 

Conjunto de Agasalho (unissex) com calça e casaco, em microfibra, na cor azul marinho noite, 
liso, com os seguintes detalhes de confecção: 

Calça: Confeccionada em tecido microfibra, com forração de tela em poliéster ventilado; 
Bolsos: 2 bolsos laterais, com zíper, de 13cm(largura)x 20cm(profundidade); 1 bolso traseiro 
interno com zíper, de 13cm(abertura)x 16cm(profundidade); Bainha com elástico; Cintura com 
regulagem em cordão e elástico; Número/Nome de serviço em BORDADO HD/TERMOCOLADO na 
altura do bolso da coxa DIREITA, em letreiro amarelo ouro, e a “Tipagem sanguínea” em letreiro 
vermelho, fonte Arial Bold, tamanho 10mm de altura por 5mm de largura; 

Casaco: Confeccionado em tecido microfibra, com forração de tela em poliéster ventilado, 
punhos em com elástico, cintura com regulagem em cordão e elástico; Fechamento por zíper até a 
ponta da gola; Bolsos: 2 bolsos dianteiros na linha da cintura, com zíper, de 13cm(abertura)x 
20cm(profundidade); 1 bolso interno com zíper, de 13cm(abertura) x17cm(profundidade) na 
altura do peito esquerdo; Brasão da Guarda Municipal em BORDADO HD/TERMOCOLADO no lado 
esquerdo do peito medindo 7cm de largura por 9cm de altura; Número/Nome de serviço em 
BORDADO HD/TERMOCOLADO no lado direito do peito em letreiro amarelo ouro, e a “Tipagem 
sanguínea” em letreiro vermelho, fonte Arial Bold, tamanho 10mm de altura por 5mm de largura; 
Costas entre ombros, letreiros em BORDADO HD/TERMOCOLADO em dois níveis, “GUARDA 
MUNICIPAL ”escrito em arco, e abaixo deste, o “NOME DO MUNICÍPIO” na horizontal, ambos com 
fonte Arial Bold amarelo ouro, de tamanho 6cm(altura) x 3cm (largura); 

Botões e zíperes na cor do tecido. 
Aviamentos linha 100% poliéster nº 80, na cor do tecido e fio de poliéster para sua maior 

resistência; deverá ser toda costurada e reforçada com máquina interloque na sua parte interna; 
as barras das pernas devem ser rebatidas com largura de 2,0 cm e costuradas em máquina 
galoneira de duas agulhas.  

Etiqueta interna costurada, na cor branca informando: Composição do tecido; 
modo/símbolos de lavagem, modelo/tamanho do manequim, Razão social e CNPJ do Fornecedor 
da confecção e do fabricante do tecido; Data e País de fabricação.  

Os tamanhos mencionados para bolsos são referenciados para o tamanho G, sendo que para 
os demais tamanhos, deve ser respeitada a proporcionalidade necessária.  

Todos os Bordados HD/Termocolado devem ser confeccionados em etiqueta Tear Jakard em 
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alta definição, fundo em Super Prestige, figura em Poliéster fio Detrex com recorte a Laser e 
acabamento termocolante, fixados com prensa térmica e acabamento nas bordas de bordado em 
linha amarelo ouro, com pontos fechados (não podendo ser em zig-zague) na largura de 3mm. 

Tamanhos: 36 ao 50 e sob medida. 
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Item 002 BONÉ (unidade) 

Boné em tecido Rip Stop, com aba dura e curva, sistema de fechamento com o mesmo tecido 
do boné com velcro, cor azul marinho noite com os seguintes detalhes de confecção: 

Matéria prima: Tecido em Rip stop, 50% poliamida, 50% algodão. 
Brasão da Guarda Municipal com 5cm (largura) x 7cm (altura), em BORDADO 

HD/TERMOCOLADO na parte frontal; 
Nome de Serviço na cor do tecido em BORDADO HD/TERMOCOLADO na esquerda do boné, 

em fonte Arial Bold, tamanho 10mm (altura)x 5mm (largura);  
Forração com entretela para firmar a estrutura na parte frontal, em todas as demais, 

aplicações de reforço, e acabamento da borda interna em algodão.  
Acabamento do produto deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes de 

costuras que não poderão apresentar descontinuidades e/ou desvios externos e deverão ser 
planas;  

Aviamentos linha 100% poliéster nº 80, na cor do tecido.  
Não poderá apresentar desfiamento na superfície do tecido, nem esgarçamento de costuras;  
As bordas deverão ser acabadas com bainhas de alta qualidade e excelente aspecto visual; A 

estamparia deverá ser de alta qualidade, com nitidez de detalhes, cores consistentes, 
apresentando resistência a dobraduras e amassamentos; 

Etiqueta interna costurada, na cor branca informando: Composição do tecido; 
modo/símbolos de lavagem, modelo/tamanho do manequim, Razão social e CNPJ do Fornecedor 
da confecção e do fabricante do tecido; Data e País de fabricação.  

Todos os Bordados HD/Termocolado devem ser confeccionados em etiqueta Tear Jakard em 
alta definição, fundo em Super Prestige, figura em Poliéster fio Detrex com recorte a Laser e 
acabamento termocolante, fixados com prensa térmica e acabamento nas bordas de bordado em 
linha amarelo ouro, com pontos fechados (não podendo ser em zig-zague) na largura de 3mm. 

Tamanho: P, M, G e GG. 
 

 
Imagens meramente ilustrativas. O produto deve ser similar com as características descritas neste documento. 
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Item 003 BONÉ COM LISTRA (unidade) 

Boné em tecido Rip Stop, 50% algodão e 50% poliamida, com aba dura e curva, sistema de 
fechamento em velcro com o mesmo tecido do boné, cor azul marinho noite com os seguintes 
detalhes de confecção: 

Matéria prima: Tecido em Rip-stop, 50% poliamida, 50% algodão. 
Brasão da Guarda Municipal com 5cm (largura) x 7cm (altura), em BORDADO 

HD/TERMOCOLADO na parte frontal; 
Listra tripla quadriculada termocolada, externa, de 3cm (altura) em toda a extensão da 

carneira da peça exceto na aba, quadrados de 1cm (altura) x 1cm (largura) nas cores: branco e azul 
marinho noite. 

Nome de Serviço na cor do tecido em BORDADO HD/TERMOCOLADO na esquerda do boné, 
em fonte Arial Bold, tamanho 10mm (altura) x 5mm (largura);  

Forração com entretela para firmar a estrutura na parte frontal, em todas as demais, 
aplicações de reforço e acabamento da borda interna em algodão.  

Acabamento do produto deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes de 
costuras que não poderão apresentar descontinuidades e/ou desvios externos e deverão ser 
planas;  

Aviamentos linha 100% poliéster nº 80, na cor do tecido.  
Não poderá apresentar desfiamento na superfície do tecido, nem esgarçamento de costuras;  
As bordas deverão ser acabadas com bainhas de alta qualidade e excelente aspecto visual; A 

estamparia deverá ser de alta qualidade, com nitidez de detalhes, cores consistentes, 
apresentando resistência a dobraduras e amassamentos; 

Etiqueta interna costurada, na cor branca informando: Composição do tecido; 
modo/símbolos de lavagem, modelo/tamanho do manequim, Razão social e CNPJ do Fornecedor 
da confecção e do fabricante do tecido; Data e País de fabricação.  

Todos os Bordados HD/Termocolado devem ser confeccionados em etiqueta Tear Jakard em 
alta definição, fundo em Super Prestige, figura em Poliéster fio Detrex com recorte a Laser e 
acabamento termocolante, fixados com prensa térmica e acabamento nas bordas de bordado em 
linha amarelo ouro, com pontos fechados (não podendo ser em zig-zague) na largura de 3mm. 

Tamanho: P, M, G e GG. 

 
Imagens meramente ilustrativas. O produto deve ser similar com as características descritas neste documento. 
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Item 004 BONÉ CAMUFLADO (unidade) 

Boné camuflado em tecido Rip Stop, 67% poliéster e 33% algodão, com aba dura e curva, 
sistema de fechamento em velcro com o mesmo tecido do boné, cor azul marinho noite e duas 
outras tonalidades com os seguintes detalhes de confecção: 

Brasão da Guarda Municipal com 5cm (largura) x 7cm (altura), em BORDADO 
HD/TERMOCOLADO na parte frontal; Nome de Serviço na cor do tecido em BORDADO 
HD/TERMOCOLADO na esquerda do boné, em fonte Arial Bold, tamanho 10mm (altura) x 5mm 
(largura); Forração com entretela para firmar a estrutura na parte frontal, em todas as demais, 
aplicações de reforço, e acabamento da borda interna em algodão.  

Acabamento do produto deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes de 
costuras que não poderão apresentar descontinuidades e/ou desvios externos e deverão ser 
planas;  

Aviamentos linha 100% poliéster nº 80, na cor do tecido.  
Etiqueta interna costurada, na cor branca informando: Composição do tecido; 

modo/símbolos de lavagem, modelo/tamanho do manequim, Razão social e CNPJ do Fornecedor 
da confecção e do fabricante do tecido; Data e País de fabricação.  

Todos os Bordados HD/Termocolado devem ser confeccionados em etiqueta Tear Jakard em 
alta definição, fundo em Super Prestige, figura em Poliéster fio Detrex com recorte a Laser e 
acabamento termocolante, fixados com prensa térmica e acabamento nas bordas de bordado em 
linha amarelo ouro, com pontos fechados (não podendo ser em zig-zague) na largura de 3mm. 

Tamanho: P, M, G e GG. 

 
Imagens meramente ilustrativas. O produto deve ser similar com as características descritas neste documento. 

 
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO DADOS FÍSICOS % ALGODÃO (+ / - 5%) 33% AATCC-20 e 20ª % 

POLIESTER (+ / - 5%) 67% AATCC-20 e 20ª TÍTULO URDUME (+ / - 4% por componente) 21 (NBR 13216/94) 
TÍTULO TRAMA (+ / - 4% por componente) 12 (NBR 13216/94) DIMENSÕES INTERNAS DO EFEITO 
QUADRICULADO - TRAMA - 0,50 cm - DIMENSÕES INTERNAS DO EFEITO QUADRICULADO – URDUME 
Urdume - 0,55 cm - FIOS POR CM TRAMA (+ / - 8%) 19 NBR 10588 FIOS POR CM URDUME (+ / - 8%) 45 NBR 
10588 ARMAÇÃO TELA RIP STOP NBR 12546 LARGURA (+ / - 1.5 cm) 1,60 cm NBR 10589 PESO (+ / - 5%) 230 
g/m2 (NBR 10591/08) RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (TRAMA ) Valor mínimo 50,0 kgf ASTM D5034 Grab 
RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (URDUME)Valor mínimo 70,0 kgf ASTM D5034 Grab RESISTÊNCIA AO RASGO 
(TRAMA) Valor mínimo 6,5 Kgf ASTM D2261 Tongue RESISTÊNCIA AO RASGO (URDUME)Valor mínimo 5,0 
kgf ASTM D2261 Tongue TENDÊNCIA A FORMAÇÃO DE PILLING 4 ISSO 12945/2000 ASTMD 4970/07 UPF – 
PROTEÇÃO SOLAR 50+ AS/NZS 4399:1996 CARACTERÍSTICAS DE ENCOLHIMENTO Lavagem Caseira AATCC 
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135 (após 5 ciclos Trama Máximo de 3% Urdume Máximo de 3% DADOS SOLIDEZ Cor Conforme tabela 
Normas Notas Mínimas Transf. Alteração Suor Ácido 4 3 AATCC 15 Ferro quente seco 4 4 AATCC 133 Ferro 
quente úmido 4 4 AATCC 133 Lavagem lll A (industrial) 4 4 AATCC 61 (3A) Fricção seco 4 - AATCC 8 Fricção 
úmido 4 - AATCC 8 Cloro - 4 ISSO 105 – N01 Luz - 4 AATCC 16 – E. 

 
 
 

Item 005 CACHECOL (unidade) 

Cachecol para proteção contra o frio na cor azul marinho noite com os seguintes detalhes de 
confecção: 

Tecido Micro Soft duplo Anti-Pilling (não faz bolinhas), antibactericida/antialérgico; 
Acabamento overloque em toda a extensão da borda;  
Nome de serviço em BORDADO HD/TERMOCOLADO na extremidade esquerda frontal, em 

letreiro amarelo ouro, e a “Tipagem sanguínea” em letreiro vermelho, fonte Arial Bold, tamanho 
1cm (altura) x0,5cm (largura).  

Material: Micro Soft duplo, peso 185g/m² com proteção UV (FPS 50). 
Todas as peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes. 
Etiqueta costurada, na cor branca informando: Composição do tecido; modo/símbolos de 

lavagem, modelo/tamanho do manequim, Razão social e CNPJ do Fornecedor da confecção e do 
fabricante do tecido; Data e País de fabricação.  

Tamanho: Único. 
 

 
Imagens meramente ilustrativas. O produto deve ser similar com as características descritas neste documento. 

 
 
 
 

Item 006 CALÇA CORSÁRIO (unidade) 

Calça corsário feminina, na cor azul marinho noite com os seguintes detalhes de confecção: 
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Matéria Prima: Tecido em Helanca; Composição (100% Poliamida) com gramatura no mínimo 
de 270 g/m²; cós alto; comprimento 3,0 cm abaixo do joelho; A cintura deverá possuir elástico 
com largura de 3,0 cm, embutido e rebatido, com máquina galoneira de duas agulhas bitola larga.  

Brasão da Guarda Municipal com 7cm de largura x 9cm de altura, em BORDADO 
HD/TERMOCOLADO na altura da coxa esquerda. 

Aviamentos: A linha utilizada para a confecção da bermuda é 100% poliéster, nº120 e fio de 
Helanca na cor azul marinho para maior resistência, na cor azul marinho.  

A tolerância de variação na gramatura do tecido é de 5%.  
Etiqueta interna costurada, na cor branca informando: Composição do tecido; 

modo/símbolos de lavagem, modelo/tamanho do manequim, Razão social e CNPJ do Fornecedor 
da confecção e do fabricante do tecido; Data e País de fabricação.  

Todas as peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes. A 
bermuda deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. 

Todos os Bordados HD/Termocolado devem ser confeccionados em etiqueta Tear Jakard em 
alta definição, fundo em Super Prestige, figura em Poliéster fio Detrex com recorte a Laser e 
acabamento termocolante, fixados com prensa térmica e acabamento nas bordas de bordado em 
linha amarelo ouro, com pontos fechados (não podendo ser em zig-zague) na largura de 3mm. 

Tamanhos: P – M – G – GG - XG e sob medida. 
 

 
Imagens meramente ilustrativas. O produto deve ser similar com as características descritas neste documento. 

 
 
 
 

Item 007 CALÇÃO MASCULINO (unidade) 

Calção masculino, na cor azul marinho noite com os seguintes detalhes de confecção: 
Matéria Prima: Tecido em Microfibra/Tactel, 100% poliéster; forro em tela 100% Poliéster; estilo semi-bermuda; 

forrado com tela de poliéster com tramas abertas; Cordão de ajuste na cintura e elástico com largura de 3,0 cm 
embutido e rebatido em pespontadeira com cinco agulhas. Bolsos: 02 dianteiros internos, tipo faca, 01 traseiro 
chapado; Boca dos bolsos pespontado em reta 1 agulha. 

Brasão da Guarda Municipal com 7cm (largura) x 9cm (altura), em BORDADO HD/TERMOCOLADO na altura da 
coxa esquerda, logo acima do joelho. 

Aviamentos: A linha utilizada para a confecção é 100% poliéster, nº 120, na cor azul marinho e fio de poliéster 



 

26 

na cor azul marinho para maior resistência; costura reforçada com máquina interloque na parte interna; Barras das 
pernas devem ser rebatidas com largura de 2,0 cm e costuradas em máquina galoneira de duas agulhas.  

Etiqueta interna costurada, na cor branca informando: Composição do tecido; modo/símbolos de lavagem, 
modelo/tamanho do manequim, Razão social e CNPJ do Fornecedor da confecção e do fabricante do tecido; Data e 
País de fabricação. 

Todos os Bordados HD/Termocolado devem ser confeccionados em etiqueta Tear Jakard em alta definição, 
fundo em Super Prestige, figura em Poliéster fio Detrex com recorte a Laser e acabamento termocolante, fixados com 
prensa térmica e acabamento nas bordas de bordado em linha amarelo ouro, com pontos fechados (não podendo ser 
em zig-zague) na largura de 3mm. 

Tamanhos: PP-P- M-G- GG e sob medida. 

 
Imagens meramente ilustrativas. O produto deve ser similar com as características descritas neste documento. 

 
 
 

 
 

Item 008 CALÇA OPERACIONAL EM RIP STOP (unidade) 
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Calça modelo operacional, tecido Rip Stop, masculino e feminino, cor azul marinho noite, com 
os seguintes detalhes de confecção: 

Matéria prima: Tecido em Rip-stop, 50% poliamida, 50% algodão. 
Cós duplo no mesmo tecido, entretelado com 4,5cm largura, pesponto simples em todo o 

contorno, em duas partes, meio elástico largura 3cm nas costas, botão em nylon 4 furos 18mm, na 
cor do tecido; Vista embutida com zíper de metal anti-ferruginoso reforçado com cadarço na cor 
do tecido, 7 passadores, sendo 6 de 2cm cada, inseridos na parte inferior do cós e um de 3cm na 
parte central traseira do cós, travetes nos passadores e na parte inferior da bragueta. 

Bolsos: 02 frontais em oblíqua, tipo faca, de 23cm (altura) x17cm (largura) embutidos, com 
forro no mesmo tecido; acabamento dos bolsos com travetes. 

02 laterais externos às coxas, chapados com cantos chanfrados e prega fêmea, subindo a 
partir da linha do joelho, com19cm (altura) x18cm (largura) e velcro fêmea 4cm (altura) na 
extensão superior externa para fechamento da aba; Abas entreteladas de 7cm (altura) com velcro 
macho de 4cm (altura) por toda a extensão interna; acabamento dos bolsos com travetes. 

02 traseiros chapados com cantos chanfrados e prega fêmea, 16cm (altura) x 15cm (largura) e 
velcro fêmea 3cm (altura) na extensão superior externa para fechamento da aba; Abas 
entreteladas de 5cm (altura) com velcro macho de 3cm (altura) por toda a extensão interna; 
acabamento dos bolsos com travetes. 

Os tamanhos mencionados para bolsos são referenciados para o tamanho G, sendo que para 
os demais tamanhos, deve ser respeitada a proporcionalidade necessária. 

Tira de reforço entre pernas, sobreposto como mesmo tecido, em formato de losango, em 
costura matelassê, aplicado entre os ganchos da frente e das costas. Costuras pespontadas dupla 
em todo seu contorno. Medidas proporcionais ao tamanho da peça. 

Aviamentos linha 100% poliéster nº 80, na cor do tecido. Botões na cor do tecido. 
Tamanho: 34 ao 56 e sob medida. 
Etiqueta interna costurada, na cor branca informando: Composição do tecido; 

modo/símbolos de lavagem, modelo/tamanho do manequim, Razão social e CNPJ do Fornecedor 
da confecção e do fabricante do tecido; Data e País de fabricação. 

 

 
Imagens meramente ilustrativas. O produto deve ser similar com as características descritas neste 
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documento.  
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Item 009 
CALÇA OPERACIONAL RIP STOP COM REFORÇO NOS JOELHOS 
(unidade) 

Calça modelo operacional com reforço nos joelhos, em tecido Rip Stop, masculino e 
Feminino, cor azul marinho noite com os seguintes detalhes de confecção: 

Matéria prima: Tecido em Rip-stop, 50% poliamida, 50% algodão. 
Cós duplo no mesmo tecido, entretelado com 4,5cm largura, pesponto simples em todo o 

contorno, em duas partes, meio elástico largura 3cm nas costas, botão em nylon 4 furos 18mm, na 
cor do tecido; Vista embutida com zíper de metal anti-ferruginoso reforçado com cadarço na cor 
do tecido, 7 passadores, sendo 6 de 2cm cada, inseridos na parte inferior do cós e um de 3cm na 
parte central traseira do cós, travetes nos passadores e na parte inferior da bragueta. 

Bolsos: 02 frontais em oblíqua, tipo faca, de 23cm (altura) x 17cm(largura) embutidos, com 
forro no mesmo tecido; acabamento dos bolsos com travetes; 02 laterais externos às coxas, 
chapados com cantos chanfrados e prega fêmea, subindo a partir da linha do joelho, com19cm 
(altura) x18cm (largura) e velcro fêmea 4cm (altura) na extensão superior externa para 
fechamento da aba; Abas entreteladas de 7cm (altura) com velcro macho de 4cm (altura) por toda 
a extensão interna; acabamento dos bolsos com travetes; 02 traseiros chapados com cantos 
chanfrados e prega fêmea, 16cm (altura)x15cm(largura) e velcro fêmea 3cm (altura) na extensão 
superior externa para fechamento da aba; Abas entreteladas de 5cm (altura) com velcro macho de 
3cm (altura) por toda a extensão interna; acabamento dos bolsos com travetes. 

Os tamanhos mencionados para bolsos são referenciados para o tamanho G, sendo que para 
os demais tamanhos, deve ser respeitada a proporcionalidade necessária.  

Tira de Reforço entre pernas, sobreposta com o mesmo tecido, em formato de losango, em 
costura matelassê, aplicado entre os ganchos da frente e das costas. Costuras pespontadas dupla 
em todo seu contorno. Medidas proporcionais ao tamanho da peça. 

Reforço retangular e almofadado nos joelhos, 20cm (altura), em costura matelassê, no 
mesmo tecido, forrado internamente com manta acrílica gramatura 150g\m², com costura (5cm x 
5cm) presa às costuras internas e externas da calça. 

Aviamentos linha 100% poliéster nº 80, na cor do tecido; Botões na cor do tecido. 
Tamanho: 34 ao 56 e sob medida. 
Etiqueta interna costurada, na cor branca informando: Composição do tecido; 

modo/símbolos de lavagem, modelo/tamanho do manequim, Razão social e CNPJ do Fornecedor 
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da confecção e do fabricante do tecido; Data e País de fabricação.  

 
Imagens meramente ilustrativas. O produto deve ser similar com as características descritas neste documento. 
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Características do produto 

Ensaio Normas Resultado/Unidade 

Armação NBR 12546/1991 Tela com efeito Rip Stop 

Título dos fios NBR 13216/1994 
22,2 Ne  (Urdume) 

11,76 Ne (Trama) 

Composição 
AATCC 20/2007 

AATCC 20 A/2007 

50 % Algodão 

50 % Poliamida 

Gramatura NBR 10591/2008 228,02 g/m2 

Largura  NBR 10589/2006 160 cm  

Título dos fios NBR 13216/1994 
26,6  Tex(Urdume) 

50,2 Tex (Trama) 

Resistência à tração NBR 11912/2001 
84,21 daN (Urdume 

60,51 daN (Trama) 
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Alongamento  NBR 11912/2001 
20,52 % (Urdume 

12,27 % (Trama) 

Resistência ao rasgo - Teste 
tongue 

ASTM D 2261/2007 
3,71 kgf (Urdume 

3,65 kgf (Trama) 

Resistência à abrasão  ASTM D 3886/2007 688,8 ciclos 

Tendência à formação de pilling  ISO 12945-2/2000  4 padrão 

Estabilidade dimensional - ciclo 
normal  

NBR 10320/1988- 
temp. 30°C - secagem 

varal  

% 0 

% -2,09 

Solidez da cor à luz: 40 horas de 
exposição  

ISO 105 B02/1994  5 Alteração 

Solidez da cor à lavagem - 
Método B1 M 

ISO 105 C06/1994  

Alteração Transferência 

4-5 
Acetato=5 Algodão=5 

Poliamida=5 Poliéster=5 
Acrílico=5 Viscose=5 

Solidez da cor à prensagem 
seco 

NBR 10188/1988 
Alteração Transferência 

5 5 

Solidez da cor à prensagem 
úmido 

NBR 10188/1988 
Alteração Transferência 

5 5 

Solidez da cor ao suor ácido  ISO 105 E04/2009 

Alteração Transferência 

4-5 
Acetato=5 Algodão=5 

Poliamida=5 Poliéster=5 
Acrílico=5 Viscose=5 

Solidez da cor ao suor alcalino   ISO 105 E04/2009  

Alteração Transferência 

4-5 
Acetato=5 Algodão=5 

Poliamida=5 Poliéster=5 
Acrílico=5 Viscose=5 

Solidez da cor à fricção seco  ISO 105 X12/2001 5 Transferência 

Solidez da cor à fricção úmido  ISO 105 X12/2001 5 Transferência 

 
 
 

 

Item 010 CALÇA OPERACIONAL RIP STOP CAMUFLADO (unidade) 

Calça modelo operacional masculino e feminino em tecido Rip Stop camuflado, Cor 
predominante azul marinho noite e mais duas tonalidades, com os seguintes detalhes de 
confecção: 

Matéria prima: Tecido Rip Stop, Composição (NORMA 20/05 e 20A/05 da AATCC): Algodão 
33% e Poliéster 67% com tolerância de +/- 3 pontos percentuais. Gramatura (NBR 10591/08): 260 
g/m2 com tolerância de +/- 6%. 

Cós duplo no mesmo tecido, entretelado com 4,5cm largura, pesponto simples em todo o 
contorno, em duas partes, meio elástico largura 3cm nas costas, botão em nylon 4 furos 18mm, na 
cor do tecido; Vista embutida com zíper de metal anti-ferruginoso reforçado com cadarço na cor 
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do tecido, 7 passadores, sendo 6 de 2cm cada, inseridos na parte inferior do cós e um de 3cm na 
parte central traseira do cós, travetes nos passadores e na parte inferior da bragueta. 

Bolsos: 02 frontais em oblíqua, tipo faca, de 23cm (altura) x 17cm(largura) embutidos, com 
forro no mesmo tecido; acabamento dos bolsos com travetes; 02 laterais externos às coxas, 
chapados com cantos chanfrados e prega fêmea, subindo a partir da linha do joelho, com19cm 
(altura) x18cm (largura) e velcro fêmea 4cm (altura) na extensão superior externa para 
fechamento da aba; Abas entreteladas de 7cm (altura) com velcro macho de 4cm (altura) por toda 
a extensão interna; acabamento dos bolsos com travetes; 02 traseiros chapados com cantos 
chanfrados e prega fêmea, 16cm (altura) x 15cm(largura) e velcro fêmea 3cm (altura) na extensão 
superior externa para fechamento da aba; Abas entreteladas, com 5cm (altura) com velcro macho 
de 3cm (altura) por toda a extensão interna; acabamento dos bolsos com travetes. 

Os tamanhos mencionados para bolsos são referenciados para o tamanho G, sendo que para 
os demais tamanhos, deve ser respeitada a proporcionalidade necessária.  

Tira de Reforço entre pernas, sobreposta com o mesmo tecido, em formato de losango, em 
costura matelassê, aplicado entre os ganchos da frente e das costas. Costuras pespontadas dupla 
em todo seu contorno. Medidas proporcionais ao tamanho da peça;  

Reforço retangular e almofadado nos joelhos, 20cm (altura), em costura matelassê, no 
mesmo tecido, forrado internamente com manta acrílica gramatura 150g\m², com costura 5cm x 
5cmpresa às costuras internas e externas da calça. 

Aviamentos linha 100% poliéster nº 80, na cor do tecido; Botões na cor do tecido. 
Tamanho: 34 a 56 e sob medida. 
Etiqueta interna costurada, na cor branca informando: Composição do tecido; 

modo/símbolos de lavagem, modelo/tamanho do manequim, Razão social e CNPJ do Fornecedor 
da confecção e do fabricante do tecido; Data e País de fabricação. 

 
Imagens meramente ilustrativas. O produto deve ser similar com as características descritas neste documento. 
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ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO DADOS FÍSICOS % ALGODÃO (+ / - 5%) 33% AATCC-20 e 20ª % 

POLIESTER (+ / - 5%) 67% AATCC-20 e 20ª TÍTULO URDUME (+ / - 4% por componente) 21 (NBR 13216/94) 
TÍTULO TRAMA (+ / - 4% por componente) 12 (NBR 13216/94) DIMENSÕES INTERNAS DO EFEITO 
QUADRICULADO - TRAMA Trama - 0,50 cm - DIMENSÕES INTERNAS DO EFEITO QUADRICULADO – URDUME 
Urdume - 0,55 cm - FIOS POR CM TRAMA (+ / - 8%) 19 NBR 10588 FIOS POR CM URDUME (+ / - 8%) 45 NBR 
10588 ARMAÇÃO TELA RIP STOP NBR 12546 LARGURA (+ / - 1.5 cm) 1,60 cm NBR 10589 PESO (+ / - 5%) 230 
g/m2 (NBR 10591/08) RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (TRAMA ) Valor mínimo 50,0 kgf ASTM D5034 Grab 
RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (URDUME)Valor mínimo 70,0 kgf ASTM D5034 Grab RESISTÊNCIA AO RASGO 
(TRAMA) Valor mínimo 6,5 Kgf ASTM D2261 Tongue RESISTÊNCIA AO RASGO (URDUME)Valor mínimo 5,0 
kgf ASTM D2261 Tongue TENDÊNCIA A FORMAÇÃO DE PILLING 4 ISSO 12945/2000 ASTMD 4970/07 UPF – 
PROTEÇÃO SOLAR 50+ AS/NZS 4399:1996 CARACTERÍSTICAS DE ENCOLHIMENTO Lavagem Caseira AATCC 
135 (após 5 ciclos Trama Máximo de 3% Urdume Máximo de 3% DADOS SOLIDEZ Cor Conforme tabela 
Normas Notas Mínimas Transf. Alteração Suor Ácido 4 3 AATCC 15 Ferro quente seco 4 4 AATCC 133 Ferro 
quente úmido 4 4 AATCC 133 Lavagem lll A (industrial) 4 4 AATCC 61 (3A) Fricção seco 4 - AATCC 8 Fricção 
úmido 4 - AATCC 8 Cloro - 4 ISSO 105 – N01 Luz - 4 AATCC 16 – E. 
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Item 011 CAMISA MANGA CURTA RIP STOP (unidade) 

Camisa manga curta masculina e feminina, na cor azul marinho noite, com os seguintes 
detalhes de confecção: 

Matéria prima: Tecido em Rip stop, 50% poliamida, 50% algodão. 
Frente: abertura frontal com vista interna desde o ombro até a barra, com a extremidade 

limpa em overloque e bainha simples de 0,5 cm (centímetros), no lado esquerdo com vista dupla 
cobrindo os botões e pespontos a 0,5 cm (centímetros) e a 3,5 cm (centímetros) da borda, lado 
direito com pesponto simples 0,5 cm (centímetros) da borda, fechamento frontal através de 7 
botões, sendo o primeiro no pé de gola, lado esquerdo, de forma que não fique aparente, e os 
demais no lado direito, o segundo botão deverá ser colocado a 7 cm (centímetros) do primeiro e 
os demais divididos em espaços iguais, frente esquerda com dois travetes fixando a vista superior 
e a vista do caseado, sendo o primeiro entre o segundo e terceiro caseados e o segundo entre o 
quarto e o quinto caseado (considerar apenas os caseados da vista), botão reserva na parte 
interna, próximo à bainha, laterais fechadas em interloque (bitola média 1cm).  

Costas com pala dupla, medindo 10 cm (altura) no centro (tolerância +/- 0,5cm) com costura 
embutida e pesponto duplo, duas pregas paraquedistas com 3 cm (centímetros) de profundidade 
iniciando junto a pala, distante aproximadamente 7,5 cm (centímetros) da costura da cava 
(graduar proporcional ao manequim), com pesponto 0,2 cm (centímetros) na borda interna e 
externa e com o término na altura da cintura onde é embutido na costura lateral. Barra enfraldada 
de 2 cm (centímetros) com costura simples.  

Lapela com entretela interna em formato de seta nos ombros de 14cm (altura) x 5cm 
(largura) preso na parte superior por botão na cor do tecido; 

Gola com entretela interna, comprimento proporcional ao manequim, com as extremidades 
levemente agudas e pesponto 0,5 cm (centímetro) da borda, com costura simples em máquina 
reta dividindo a gola. 

Colarinho com entretela interna e botões internos da gola; 
Bolsos:2 frontais externos na altura do peito, medindo 15cm (altura) x 13cm (largura) com 

prega fêmea vertical de 5 cm para permitir a expansão do bolso, com tolerância aproximada de 
até 0,5cm, com abertura com limpeza em overloque e bainha simples de 2 cm (centímetros), 
fixados com pesponto duplo em todo contorno, lapela externa entretelada, da largura do bolso 
com 6 cm de altura e pesponto duplo em todo o contorno, extremidades superiores das lapelas e 
dos bolsos com travetes. Bolso esquerdo: lapela do bolso esquerdo com abertura para passagem 
da caneta com 3 cm (centímetros), travetada nas extremidades;  

Os tamanhos mencionados para bolsos são referenciados para o tamanho G, sendo que para 
os demais tamanhos, deve ser respeitada a proporcionalidade necessária.  

Mangas: com bainha de 2cm; união da cava com a manga em máquina interloque (bitola 
média 1 cm (centímetro). 

Espaço para tarjeta de 100mm de comprimento e 25mm (altura) costurado/colado com 
velcro fêmea no lado direito do peito ou; Número/Nome de serviço em BORDADO 
HD/TERMOCOLADO no lado direito em letreiro amarelo ouro, e a “Tipagem sanguínea” em 
letreiro vermelho, fonte Arial Bold, 10mm (altura) x 5mm (largura);  

Listeis em BORDADO HD/TERMOCOLADO nas partes superiores das mangas, a partir de 4,5cm 
da costura do corpo da camisa, sendo: _No lado direito, listel em arco com a inscrição com o 
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“NOME DO MUNICÍPIO”, medindo 3cm (altura) x12cm (largura) em fonte Arial Bold, amarelo ouro, 
tamanho 1cm (altura) x 0,5cm (largura); e abaixo deste arco, a “BANDEIRA DO MUNICÍPIO” em 
tamanho de 7cm (largura) x5cm (altura); _No lado esquerdo, Listel em arco com a inscrição 
“GUARDA MUNICIPAL”, medindo 3cm (altura) x12cm (largura) em fonte Arial Bold, amarelo ouro, 
tamanho 1cm (altura) x 0,5cm (largura); ou Espaço para tarjeta com velcro fêmea na mesma 
medida do listel. E abaixo deste arco, o “BRASÃO DA GM” em tamanho de 7cm (largura) x 9cm 
(altura);  

Corte e demais características: pespontos 3,5 a 4 pontos por centímetro; Aviamentos linha 
100% poliéster nº 80, na cor do tecido; Botões: na cor azul escuro, na quantidade de 07 botões, 
tamanho de 1,5 cm; Todos os botões de 14mm, 4 furos;  

Etiqueta interna costurada, na cor branca informando: Composição do tecido; 
modo/símbolos de lavagem, modelo/tamanho do manequim, Razão social e CNPJ do Fornecedor 
da confecção e do fabricante do tecido; Data e País de fabricação. 

Todos os Bordados HD/Termocolado devem ser confeccionados em etiqueta Tear Jakard em 
alta definição, fundo em Super Prestige, figura em Poliéster fio Detrex com recorte a Laser e 
acabamento termocolante, fixados com prensa térmica e acabamento nas bordas de bordado em 
linha amarelo ouro, com pontos fechados (não podendo ser em zig-zague) na largura de 3mm. 

Tamanho:1-2-3-4-5-6-7-8 e sob medida. 
 
 
 

 
Imagens meramente ilustrativas. O produto deve ser similar com as características descritas neste documento. 
 
 



 

38 

 
 

 
 



 

39 

 
 

 

Item 012 CAMISA MANGA CURTA RIP STOP CAMUFLADO (unidade) 

Camisa manga curta, masculino e feminino, em tecido Rip Stop camuflado, Cor predominante 
azul marinho noite e mais duas tonalidades, com os seguintes detalhes de confecção: 

Matéria prima: Tecido Rip Stop, Composição (NORMA 20/05 e 20A/05 da AATCC): Algodão 
33% e Poliéster 67% com tolerância de +/- 3 pontos percentuais. Gramatura (NBR 10591/08): 260 
g/m2 com tolerância de +/- 6%. 

Frente: abertura frontal com vista interna desde o ombro até a barra, com a extremidade 
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limpa em overloque e bainha simples de 0,5 cm (centímetros), no lado esquerdo com vista dupla 
cobrindo os botões e pespontos a 0,5 cm (centímetros) e a 3,5 cm (centímetros) da borda, lado 
direito com pesponto simples 0,5 cm (centímetros) da borda, fechamento frontal através de 7 
botões, sendo o primeiro no pé de gola, lado esquerdo, de forma que não fique aparente, e os 
demais no lado direito, o segundo botão deverá ser colocado a 7 cm (centímetros) do primeiro e 
os demais divididos em espaços iguais, frente esquerda com dois travetes fixando a vista superior 
e a vista do caseado, sendo o primeiro entre o segundo e terceiro caseados e o segundo entre o 
quarto e o quinto caseado (considerar apenas os caseados da vista), botão reserva na parte 
interna, próximo à bainha, laterais fechadas em interloque (bitola média 1cm).  

Costas com pala dupla, medindo 10 cm (centímetros) de altura no centro (tolerância +/- 
0,5cm) com costura embutida e pesponto duplo, duas pregas paraquedistas com 3 cm 
(centímetros) de profundidade iniciando junto a pala, distante aproximadamente 7,5 cm 
(centímetros) da costura da cava (graduar proporcional ao manequim), com pesponto 0,2 cm 
(centímetros) na borda interna e externa e com o término na altura da cintura onde é embutido 
na costura lateral. Barra enfraldada de 2 cm (centímetros) com costura simples.  

Lapela com entretela interna em formato de seta nos ombros de 14cm (altura) x 5cm 
(largura) preso na parte superior por botão na cor do tecido; 

Gola com entretela interna, comprimento proporcional ao manequim, com as extremidades 
levemente agudas e pesponto 0,5 cm (centímetro) da borda, com costura simples em máquina 
reta dividindo a gola. 

Colarinho com entretela interna e botões internos da gola; 
Bolsos: 2 frontais externos na altura do peito, medindo 15cm (altura) x 13cm (largura) com 

prega fêmea vertical de 5 cm para permitir a expansão do bolso, com tolerância aproximada de 
até 0,5cm, com abertura com limpeza em overloque e bainha simples de 2 cm (centímetros), 
fixados com pesponto duplo em todo contorno, lapela externa entretelada, da largura do bolso 
com 6 cm de altura e pesponto duplo em todo o contorno, extremidades superiores das lapelas e 
dos bolsos com travetes. Bolso esquerdo: lapela do bolso esquerdo com abertura para passagem 
da caneta com 3 cm (centímetros), travetada nas extremidades;  

Os tamanhos mencionados para bolsos são referenciados para o tamanho G, sendo que para 
os demais tamanhos, deve ser respeitada a proporcionalidade necessária.  

Mangas: com bainha de 2cm; união da cava com a manga em máquina interloque (bitola 
média 1 cm (centímetro). 

Espaço para tarjeta de 100mm de comprimento e 25mm de altura costurado/colado com 
velcro fêmea no lado direito do peito ou; Número/Nome de serviço em BORDADO 
HD/TERMOCOLADO no lado direito em letreiro amarelo ouro, e a “Tipagem sanguínea” em 
letreiro vermelho, fonte Arial Bold, tamanho 10mm de altura por 5mm de largura; 

Listeis em BORDADO HD/TERMOCOLADO nas partes superiores das mangas, a partir de 4,5cm 
da costura do corpo da camisa, sendo:  

_No lado direito, listel em arco com o “NOME DO MUNICÍPIO”, medindo 3cm (altura) x 12cm 
(largura) em fonte Arial Bold, amarelo ouro, tamanho 1cm (altura) x 0,5cm (largura); e abaixo 
deste, a “BANDEIRA DO MUNICÍPIO” em tamanho de 7cm (largura) x 5cm (altura).  

_No lado esquerdo, Listel em arco com a inscrição “GUARDA MUNICIPAL”, medindo 3cm 
(altura) x 12cm (largura) em fonte Arial Bold, amarelo ouro, tamanho 1cm (altura) x 0,5cm 
(largura); ou Espaço para tarjeta com velcro fêmea na mesma medida do listel. E abaixo deste 
arco, o “BRASÃO DA GM” em tamanho de 7cm (largura) x 9cm (altura);  
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Corte e demais características: pespontos 3,5 a 4 pontos por centímetro.  
Aviamentos linha 100% poliéster nº 80, na cor do tecido.  
Botões: na cor azul escuro, na quantidade de 07 botões, tamanho de 1,5 cm.  
Todos os botões de 14mm, 4 furos;  
Etiqueta interna costurada, na cor branca informando: Composição do tecido; 

modo/símbolos de lavagem, modelo/tamanho do manequim, Razão social e CNPJ do Fornecedor 
da confecção e do fabricante do tecido; Data e País de fabricação. 

Todos os Bordados HD/Termocolado devem ser confeccionados em etiqueta Tear Jakard em 
alta definição, fundo em Super Prestige, figura em Poliéster fio Detrex com recorte a Laser e 
acabamento termocolante, fixados com prensa térmica e acabamento nas bordas de bordado em 
linha amarelo ouro, com pontos fechados (não podendo ser em zig-zague) na largura de 3mm. 

Tamanho: 0-1-2-3-4-5-6-7 e sob medida. 
 

 
Imagens meramente ilustrativas. O produto deve ser similar com as características descritas neste documento. 
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ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO DADOS FÍSICOS % ALGODÃO (+ / - 5%) 33% AATCC-20 e 20ª % 
POLIESTER (+ / - 5%) 67% AATCC-20 e 20ª TÍTULO URDUME (+ / - 4% por componente) 21 (NBR 13216/94) 
TÍTULO TRAMA (+ / - 4% por componente) 12 (NBR 13216/94) DIMENSÕES INTERNAS DO EFEITO 
QUADRICULADO - TRAMA Trama - 0,50 cm - DIMENSÕES INTERNAS DO EFEITO QUADRICULADO – URDUME 
Urdume - 0,55 cm - FIOS POR CM TRAMA (+ / - 8%) 19 NBR 10588 FIOS POR CM URDUME (+ / - 8%) 45 NBR 
10588 ARMAÇÃO TELA RIP STOP NBR 12546 LARGURA (+ / - 1.5 cm) 1,60 cm NBR 10589 PESO (+ / - 5%) 230 
g/m2 (NBR 10591/08) RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (TRAMA ) Valor mínimo 50,0 kgf ASTM D5034 Grab 
RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (URDUME)Valor mínimo 70,0 kgf ASTM D5034 Grab RESISTÊNCIA AO RASGO 
(TRAMA) Valor mínimo 6,5 Kgf ASTM D2261 Tongue RESISTÊNCIA AO RASGO (URDUME)Valor mínimo 5,0 
kgf ASTM D2261 Tongue TENDÊNCIA A FORMAÇÃO DE PILLING 4 ISSO 12945/2000 ASTMD 4970/07 UPF – 
PROTEÇÃO SOLAR 50+ AS/NZS 4399:1996 CARACTERÍSTICAS DE ENCOLHIMENTO Lavagem Caseira AATCC 
135 (após 5 ciclos Trama Máximo de 3% Urdume Máximo de 3% DADOS SOLIDEZ Cor Conforme tabela 
Normas Notas Mínimas Transf. Alteração Suor Ácido 4 3 AATCC 15 Ferro quente seco 4 4 AATCC 133 Ferro 
quente úmido 4 4 AATCC 133 Lavagem lll A (industrial) 4 4 AATCC 61 (3A) Fricção seco 4 - AATCC 8 Fricção 
úmido 4 - AATCC 8 Cloro - 4 ISSO 105 – N01 Luz - 4 AATCC 16 – E. 

 
 
 
 
 

Item 013 CAMISA MANGA LONGA RIP STOP (unidade) 

Camisa manga longa, masculino e feminino, em tecido Rip Stop cor azul marinho noite com os 
seguintes detalhes de confecção: 

Matéria prima: Tecido em Rip stop, 50% poliamida, 50% algodão. 
Frente: abertura frontal com vista interna desde o ombro até a barra, com a extremidade 

limpa em overloque e bainha simples de 0,5 cm (centímetros), no lado esquerdo com vista dupla 
cobrindo os botões e pespontos a 0,5 cm (centímetros) e a 3,5 cm (centímetros) da borda, lado 
direito com pesponto simples 0,5 cm (centímetros) da borda, fechamento frontal através de 7 
botões, sendo o primeiro no pé de gola, lado esquerdo, de forma que não fique aparente, e os 
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demais no lado direito, o segundo botão deverá ser colocado a 7 cm (centímetros) do primeiro e 
os demais divididos em espaços iguais, frente esquerda com dois travetes fixando a vista superior 
e a vista do caseado, sendo o primeiro entre o segundo e terceiro caseados e o segundo entre o 
quarto e o quinto caseado (considerar apenas os caseados da vista), botão reserva na parte 
interna, próximo à bainha, laterais fechadas em interloque (bitola média 1cm).  

Costas com pala dupla, medindo 10 cm (centímetros) de altura no centro (tolerância +/- 
0,5cm) com costura embutida e pesponto duplo, duas pregas paraquedistas com 3 cm 
(centímetros) de profundidade iniciando junto a pala, distante aproximadamente 7,5 cm 
(centímetros) da costura da cava (graduar proporcional ao manequim), com pesponto 0,2 cm 
(centímetros) na borda interna e externa e com o término na altura da cintura onde é embutido 
na costura lateral. Barra enfraldada de 2 cm (centímetros) com costura simples.  

Lapela com entretela interna em formato de seta nos ombros de 14cm (altura) x5cm (largura) 
preso na parte superior por botão na cor do tecido; 

Gola com entretela interna, comprimento proporcional ao manequim, com as extremidades 
levemente agudas e pesponto 0,5 cm (centímetro) da borda, com costura simples em máquina 
reta dividindo a gola. 

Colarinho com entretela interna e botões internos da gola; 
Bolsos:2 frontais externos na altura do peito, medindo 15cm (altura) x 13cm (largura) com 

prega fêmea vertical de 5 cm para permitir a expansão do bolso, com tolerância aproximada de 
até 0,5cm, com abertura com limpeza em overloque e bainha simples de 2 cm (centímetros), 
fixados com pesponto duplo em todo contorno, lapela externa entretelada, da largura do bolso 
com 6 cm de altura e pesponto duplo em todo o contorno, extremidades superiores das lapelas e 
dos bolsos com travetes. Bolso esquerdo: lapela do bolso esquerdo com abertura para passagem 
da caneta com 3 cm (centímetros), travetada nas extremidades;  

Os tamanhos mencionados para bolsos são referenciados para o tamanho G, sendo que para 
os demais tamanhos, deve ser respeitada a proporcionalidade necessária.  

Mangas: com fechamento da manga e união da cava com a manga em máquina interloque 
(bitola média 1 cm (centímetro), com cavas com pesponto duplo; Carcela da manga com 10 cm e 
com 02 botões tamanho 1,5 cm na cor da camisa; Punho de 08 cm em tecido duplo e acabamento 
com costuras duplas, com pesponto ao redor. Fechamento no punho através de 01 botão e 01 
caseado para regulagem. 

Espaço para tarjeta de 100mm de comprimento e 25mm de altura costurado/colado com 
velcro fêmea no lado direito do peito ou; Número/Nome de serviço em BORDADO 
HD/TERMOCOLADO no lado direito em letreiro amarelo ouro, e a “Tipagem sanguínea” em 
letreiro vermelho, fonte Arial Bold, tamanho 10mm de altura por 5mm de largura; 

Listeis em BORDADO HD/TERMOCOLADO nas partes superiores das mangas, a partir de 4,5cm 
da costura do corpo da camisa, sendo:  

_No lado direito, listel em arco com a inscrição com o “NOME DO MUNICÍPIO”, medindo 3cm 
(altura) x 12cm (largura) em fonte Arial Bold, amarelo ouro, tamanho 1cm (altura) x 0,5cm 
(largura); e abaixo deste arco, a “BANDEIRA DO MUNICÍPIO” em tamanho de 7cm (largura) x 5cm 
(altura).  

_No lado esquerdo, Listel em arco com a inscrição “GUARDA MUNICIPAL”, medindo 3cm 
(altura) x 12cm (largura) em fonte Arial Bold, amarelo ouro, tamanho 1cm (altura) x 0,5cm 
(largura); ou Espaço para tarjeta com velcro fêmea na mesma medida do listel. E abaixo deste 
arco, o “BRASÃO DA GM” em tamanho de 7cm (largura) x 9cm (altura);  
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Corte e demais características: pespontos 3,5 a 4 pontos por centímetro.  
Aviamentos linha 100% poliéster nº 80, na cor do tecido.  
Botões: na cor azul escuro, na quantidade de 07 botões, tamanho de 1,5 cm.  
Todos os botões de 14mm, 4 furos;  
Etiqueta interna costurada, na cor branca informando: Composição do tecido; 

modo/símbolos de lavagem, modelo/tamanho do manequim, Razão social e CNPJ do Fornecedor 
da confecção e do fabricante do tecido; Data e País de fabricação. 

Todos os Bordados HD/Termocolado devem ser confeccionados em etiqueta Tear Jakard em 
alta definição, fundo em Super Prestige, figura em Poliéster fio Detrex com recorte a Laser e 
acabamento termocolante, fixados com prensa térmica e acabamento nas bordas de bordado em 
linha amarelo ouro, com pontos fechados (não podendo ser em zig-zague) na largura de 3mm. 

Tamanho: 0-1-2-3-4-5-6-7 e sob medida. 

 
Imagens meramente ilustrativas. O produto deve ser similar com as características descritas neste documento. 
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Item 014 CAMISA MANGA LONGA RIP STOP CAMUFLADO (unidade) 

Camisa manga longa, masculino e feminino, em tecido Rip Stop camuflado, Cor predominante 
azul marinho noite e mais duas tonalidades, com os seguintes detalhes de confecção: 

Matéria prima: Tecido Rip Stop, Composição (NORMA 20/05 e 20A/05 da AATCC): Algodão 
33% e Poliéster 67% com tolerância de +/- 3 pontos percentuais. Gramatura (NBR 10591/08): 260 
g/m2 com tolerância de +/- 6%. 

Frente: abertura frontal com vista interna desde o ombro até a barra, com a extremidade 
limpa em overloque e bainha simples de 0,5 cm (centímetros), no lado esquerdo com vista dupla 
cobrindo os botões e pespontos a 0,5 cm (centímetros) e a 3,5 cm (centímetros) da borda, lado 
direito com pesponto simples 0,5 cm (centímetros) da borda, fechamento frontal através de 7 
botões, sendo o primeiro no pé de gola, lado esquerdo, de forma que não fique aparente, e os 
demais no lado direito, o segundo botão deverá ser colocado a 7 cm (centímetros) do primeiro e 
os demais divididos em espaços iguais, frente esquerda com dois travetes fixando a vista superior 
e a vista do caseado, sendo o primeiro entre o segundo e terceiro caseados e o segundo entre o 
quarto e o quinto caseado (considerar apenas os caseados da vista), botão reserva na parte 
interna, próximo à bainha, laterais fechadas em interloque (bitola média 1cm).  

Costas com pala dupla, medindo 10 cm (centímetros) de altura no centro (tolerância +/- 
0,5cm) com costura embutida e pesponto duplo, duas pregas paraquedistas com 3 cm 
(centímetros) de profundidade iniciando junto a pala, distante aproximadamente 7,5 cm 
(centímetros) da costura da cava (graduar proporcional ao manequim), com pesponto 0,2 cm 
(centímetros) na borda interna e externa e com o término na altura da cintura onde é embutido 
na costura lateral. Barra enfraldada de 2 cm (centímetros) com costura simples.  

Lapela com entretela interna em formato de seta nos ombros de 14cm (altura) x 5cm 
(largura) preso na parte superior por botão na cor do tecido; 

Gola com entretela interna, comprimento proporcional ao manequim, com as extremidades 
levemente agudas e pesponto 0,5 cm da borda, com costura simples em máquina reta dividindo a 
gola. 

Colarinho com entretela interna e botões internos da gola; 
Bolsos: 2 frontais externos na altura do peito, medindo 15cm (altura) x 13cm (largura) com 

prega fêmea vertical de 5 cm para permitir a expansão do bolso, com tolerância aproximada de 
até 0,5cm, com abertura com limpeza em overloque e bainha simples de 2 cm (centímetros), 
fixados com pesponto duplo em todo contorno, lapela externa entretelada, da largura do bolso 
com 6 cm de altura e pesponto duplo em todo o contorno, extremidades superiores das lapelas e 
dos bolsos com travetes. Bolso esquerdo: lapela do bolso esquerdo com abertura para passagem 
da caneta com 3 cm (centímetros), travetada nas extremidades;  

Os tamanhos mencionados para bolsos são referenciados para o tamanho G, sendo que para 
os demais tamanhos, deve ser respeitada a proporcionalidade necessária.  

Mangas: com fechamento da manga e união da cava com a manga em máquina interloque 
(bitola média 1 cm (centímetro), com cavas com pesponto duplo; Carcela da manga com 10 cm e 
com 02 botões tamanho 1,5 cm na cor da camisa; Punho de 08 cm em tecido duplo e acabamento 
com costuras duplas, com pesponto ao redor. Fechamento no punho através de 01 botão e 01 
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caseado para regulagem. 
Espaço para tarjeta de 100mm de comprimento e 25mm de altura costurado/colado com 

velcro fêmea no lado direito do peito ou; Número/Nome de serviço em BORDADO 
HD/TERMOCOLADO no lado direito em letreiro amarelo ouro, e a “Tipagem sanguínea” em 
letreiro vermelho, fonte Arial Bold, tamanho 10mm de altura por 5mm de largura;  

Listeis em BORDADO HD/TERMOCOLADO nas partes superiores das mangas, a partir de 4,5cm 
da costura do corpo da camisa, sendo:  

_No lado direito, listel em arco com a inscrição com o “NOME DO MUNICÍPIO”, medindo 3cm 
(altura) x 12cm (largura) em fonte Arial Bold, amarelo ouro, tamanho 1cm (altura) x 0,5cm 
(largura); e abaixo deste arco, a “BANDEIRA DO MUNICÍPIO” em tamanho de 7cm (largura) x5cm 
(altura).;_No lado esquerdo, Listel em arco com a inscrição “GUARDA MUNICIPAL”, medindo 3cm 
(altura) x 12cm (largura) em fonte Arial Bold, amarelo ouro, tamanho 1cm (altura) x 0,5cm 
(largura); ou Espaço para tarjeta com velcro fêmea na mesma medida do listel. E abaixo deste 
arco, o “BRASÃO DA GM” em tamanho de 7cm (largura) x 9cm (altura);  

Corte e demais características: pespontos 3,5 a 4 pontos por centímetro.  
Aviamentos linha 100% poliéster nº 80, na cor do tecido.  
Botões: na cor azul escuro, na quantidade de 07 botões, tamanho de 1,5 cm.  
Todos os botões de 14mm, 4 furos;  
Etiqueta interna costurada, na cor branca informando: Composição do tecido; 

modo/símbolos de lavagem, modelo/tamanho do manequim, Razão social e CNPJ do Fornecedor 
da confecção e do fabricante do tecido; Data e País de fabricação. 

Todos os Bordados HD/Termocolado devem ser confeccionados em etiqueta Tear Jakard em 
alta definição, fundo em Super Prestige, figura em Poliéster fio Detrex com recorte a Laser e 
acabamento termocolante, fixados com prensa térmica e acabamento nas bordas de bordado em 
linha amarelo ouro, com pontos fechados (não podendo ser em zig-zague) na largura de 3mm. 

Tamanho: 0-1-2-3-4-5-6-7 e sob medida. 

 
Imagens meramente ilustrativas. O produto deve ser similar com as características descritas neste documento. 
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ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO DADOS FÍSICOS % ALGODÃO (+ / - 5%) 33% AATCC-20 e 20ª % 
POLIESTER (+ / - 5%) 67% AATCC-20 e 20ª TÍTULO URDUME (+ / - 4% por componente) 21 (NBR 13216/94) 
TÍTULO TRAMA (+ / - 4% por componente) 12 (NBR 13216/94) DIMENSÕES INTERNAS DO EFEITO 
QUADRICULADO - TRAMA Trama - 0,50 cm - DIMENSÕES INTERNAS DO EFEITO QUADRICULADO – URDUME 
Urdume - 0,55 cm - FIOS POR CM TRAMA (+ / - 8%) 19 NBR 10588 FIOS POR CM URDUME (+ / - 8%) 45 NBR 
10588 ARMAÇÃO TELA RIP STOP NBR 12546 LARGURA (+ / - 1.5 cm) 1,60 cm NBR 10589 PESO (+ / - 5%) 230 
g/m2 (NBR 10591/08) RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (TRAMA ) Valor mínimo 50,0 kgf ASTM D5034 Grab 
RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (URDUME)Valor mínimo 70,0 kgf ASTM D5034 Grab RESISTÊNCIA AO RASGO 
(TRAMA) Valor mínimo 6,5 Kgf ASTM D2261 Tongue RESISTÊNCIA AO RASGO (URDUME)Valor mínimo 5,0 
kgf ASTM D2261 Tongue TENDÊNCIA A FORMAÇÃO DE PILLING 4 ISSO 12945/2000 ASTMD 4970/07 UPF – 
PROTEÇÃO SOLAR 50+ AS/NZS 4399:1996 CARACTERÍSTICAS DE ENCOLHIMENTO Lavagem Caseira AATCC 
135 (após 5 ciclos Trama Máximo de 3% Urdume Máximo de 3% DADOS SOLIDEZ Cor Conforme tabela 
Normas Notas Mínimas Transf. Alteração Suor Ácido 4 3 AATCC 15 Ferro quente seco 4 4 AATCC 133 Ferro 
quente úmido 4 4 AATCC 133 Lavagem lll A (industrial) 4 4 AATCC 61 (3A) Fricção seco 4 - AATCC 8 Fricção 
úmido 4 - AATCC 8 Cloro - 4 ISSO 105 – N01 Luz - 4 AATCC 16 – E. 

 
 
 
 
 
 

Item 015 GANDOLA MANGA LONGA RIP STOP (unidade) 

Gandola operacional, masculino e feminino, na cor azul marinho noite, gola tipo esporte, 
botões cobertos por vista, manga longa, com queda de ombro de 2,0cm para frente (+- 0,5cm) de 
tolerância, com os seguintes detalhes de confecção: 

Matéria prima: Tecido em Rip stop, 50% poliamida, 50% algodão. 
Frente: abertura frontal com vista interna desde o ombro até a barra, com a extremidade 

limpa em overloque e bainha simples de 0,5 cm (centímetros), no lado esquerdo com vista dupla 
cobrindo os botões e pespontos a 0,5 cm (centímetros) e a 3,5 cm (centímetros) da borda, lado 
direito com pesponto simples 0,5 cm (centímetros) da borda, fechamento frontal através de 7 
botões, sendo o primeiro no pé de gola, lado esquerdo, de forma que não fique aparente, e os 
demais no lado direito, o segundo botão deverá ser colocado a 7 cm (centímetros) do primeiro e 
os demais divididos em espaços iguais, frente esquerda com dois travetes fixando a vista superior 
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e a vista do caseado, sendo o primeiro entre o segundo e terceiro caseados e o segundo entre o 
quarto e o quinto caseado (considerar apenas os caseados da vista), botão reserva na parte 
interna, próximo à bainha, laterais fechadas em interloque (bitola média 1cm).  

Costas com pala dupla, medindo 10 cm (centímetros) de altura no centro (tolerância +/- 
0,5cm) com costura embutida e pesponto duplo, duas pregas paraquedistas com 3 cm 
(centímetros) de profundidade iniciando junto a pala, distante aproximadamente 7,5 cm 
(centímetros) da costura da cava (graduar proporcional ao manequim), com pesponto 0,2 cm 
(centímetros) na borda interna e externa e com o término na altura da cintura onde é embutido 
na costura lateral. Barra enfraldada de 2 cm (centímetros) com costura simples.  

Lapela com entretela interna em formato de seta nos ombros de 14cm (altura) x 5cm 
(largura) preso na parte superior por botão na cor do tecido; 

Gola com entretela interna, comprimento proporcional ao manequim, com as extremidades 
levemente agudas e pesponto 0,5 cm da borda, com costura simples em máquina reta dividindo a 
gola.Colarinho com entretela interna e botões internos da gola; 

Bolsos: 2bolsos superiores frontais externos, chapados, na altura do peito, medindo 16cm 
(altura) x 14cm (largura) com prega fêmea vertical de 5 cm para permitir a expansão do bolso), 
com tolerância aproximada de até 0,5cm, com abertura com limpeza em overloque e bainha 
simples de 2 cm (centímetros), fixados com pesponto duplo em todo contorno, lapela externa 
entretelada retangular, da largura do bolso com 6 cm de altura e pesponto duplo em todo o 
contorno, extremidades superiores das lapelas e dos bolsos com travetes. Bolso esquerdo: lapela 
do bolso esquerdo com abertura para passagem da caneta com 3 cm (centímetros), travetada nas 
extremidades; Fechamento por velcro (3cm x 13cm), macho na face interior da lapela e fêmea na 
face externa superior do bolso; na lapela do bolso esquerdo haverá uma abertura de 3cm na 
costura para passagem da caneta. (Tolerância de +/- 0,5cm para as medidas do bolso). 

Bolsos inferiores: 02 bolsos, um de cada lado, posicionados abaixo da linha da cintura, com 
20cm de largura e 21cm de altura, tendo uma prega fêmea vertical para permitir a expansão do 
bolso, de 5cm. Abertura com limpeza em overlock e bainha simples de 2cm. Terão acabamento 
tipo fole de 3cm nas laterais do bolso, com pesponto simples no fole e no bolso (o fole deverá ser 
travetado na parte superior; Lapelas retangulares entreteladas, 6cm (altura) com pesponto duplo 
em todo o contorno; Fechamento através de velcro (3cm x 19cm), macho na face interior da lapela 
e o fêmea na face externa superior do bolso; Extremidade  superior das lapelas e dos bolsos com 
travetes. (Tolerância de +/- 0,5cm para as medidas do bolso). 

Os tamanhos mencionados para bolsos são referenciados para o tamanho G, sendo que para 
os demais tamanhos, deve ser respeitada a proporcionalidade necessária.  

Mangas: com fechamento da manga e união da cava com a manga em máquina interloque 
(bitola média 1 cm (centímetro), com cavas com pesponto duplo; Carcela da manga com 10 cm e 
com 02 botões tamanho 1,5 cm na cor da camisa; Punho de 08 cm em tecido duplo e acabamento 
com costuras duplas, com pesponto ao redor. Fechamento no punho através de 01 botão e 01 
caseado para regulagem. 

Colissê: na altura da cintura, na parte interna, visível somente o pesponto de 2cm, formando 
túnel para amarração de cadarço azul 100% poliéster com 6mm de diâmetro, contendo regulador 
(focinho de porco) em ambos os lados para ajustes. Travete sobre as costuras de início e término 
do colissê. 

Espaço para tarjeta de 100mm de comprimento e 25mm de altura costurado/colado com 
velcro fêmea no lado direito do peito ou; Número/Nome de serviço em BORDADO 
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HD/TERMOCOLADO no lado direito em letreiro amarelo ouro, e a “Tipagem sanguínea” em 
letreiro vermelho, fonte Arial Bold, tamanho 10mm de altura por 5mm de largura;  

Listeis em BORDADO HD/TERMOCOLADO nas partes superiores das mangas, a partir de 4,5cm 
da costura do corpo da camisa, sendo:  

_No lado direito, listel em arco com a inscrição com o “NOME DO MUNICÍPIO”, medindo 3cm 
(altura) x 12cm (largura) em fonte Arial Bold, amarelo ouro, tamanho 1cm (altura) x 0,5cm 
(largura); e abaixo deste arco, a “BANDEIRA DO MUNICÍPIO” em tamanho de 7cm (largura) x5cm 
(altura);_No lado esquerdo, Listel em arco com a inscrição “GUARDA MUNICIPAL”, medindo 3cm 
(altura) x 12cm (largura) em fonte Arial Bold, amarelo ouro, tamanho 1cm (altura) x 0,5cm 
(largura); ou Espaço para tarjeta com velcro fêmea na mesma medida do listel. E abaixo deste 
arco, o “BRASÃO DA GM” em tamanho de 7cm (largura) x 9cm (altura);  

Costuras: Máquina interlock (Bitola 1cm), junção ombro, junção manga/cava e junção lateral; 
ombros com pesponto duplo; 3,5 a pontos por cm. Caseados: as casas para os botões terão 
acabamento de modo a impedir desfiamento, rupturas ou esgarçamento; Corte e demais 
características: pespontos 3,5 a4 pontos por centímetro.  

Aviamentos linha 100% poliéster nº 80, na cor do tecido.  
Botões: na cor do tecido, na quantidade de 07 botões, tamanho de 1,5 cm, 4 furos; Corte e 

demais características: pespontos 3,5 a 4 pontos por centímetro. 
Tamanho: 0-1-2-3-4-5-6-7 e sob medida. 
Etiqueta interna costurada, na cor branca informando: Composição do tecido; 

modo/símbolos de lavagem, modelo/tamanho do manequim, Razão social e CNPJ do Fornecedor 
da confecção e do fabricante do tecido; Data e País de fabricação. 

Todos os Bordados HD/Termocolado devem ser confeccionados em etiqueta Tear Jakard em 
alta definição, fundo em Super Prestige, figura em Poliéster fio Detrex com recorte a Laser e 
acabamento termocolante, fixados com prensa térmica e acabamento nas bordas de bordado em 
linha amarelo ouro, com pontos fechados (não podendo ser em zig-zague) na largura de 3mm. 
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Item 016 GANDOLA MANGA LONGA RIP STOP CAMUFLADO (unidade) 

Gandola operacional, masculino e feminino, na cor azul marinho noite, gola tipo esporte, 
botões cobertos por vista, manga longa, com queda de ombro de 2,0cm para frente (+- 0,5cm) de 
tolerância, com os seguintes detalhes de confecção: 

Matéria prima: Tecido Rip Stop, Composição (NORMA 20/05 e 20A/05 da AATCC): Algodão 
33% e Poliéster 67% com tolerância de +/- 3 pontos percentuais. Gramatura (NBR 10591/08): 260 
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g/m2 com tolerância de +/- 6%. 
Frente: abertura frontal com vista interna desde o ombro até a barra, com a extremidade 

limpa em overloque e bainha simples de 0,5 cm (centímetros), no lado esquerdo com vista dupla 
cobrindo os botões e pespontos a 0,5 cm (centímetros) e a 3,5 cm (centímetros) da borda, lado 
direito com pesponto simples 0,5 cm (centímetros) da borda, fechamento frontal através de 7 
botões, sendo o primeiro no pé de gola, lado esquerdo, de forma que não fique aparente, e os 
demais no lado direito, o segundo botão deverá ser colocado a 7 cm (centímetros) do primeiro e 
os demais divididos em espaços iguais, frente esquerda com dois travetes fixando a vista superior 
e a vista do caseado, sendo o primeiro entre o segundo e terceiro caseados e o segundo entre o 
quarto e o quinto caseado (considerar apenas os caseados da vista), botão reserva na parte 
interna, próximo à bainha, laterais fechadas em interloque (bitola média 1cm).  

Costas com pala dupla, medindo 10 cm (centímetros) de altura no centro (tolerância +/- 
0,5cm) com costura embutida e pesponto duplo, duas pregas paraquedistas com 3 cm 
(centímetros) de profundidade iniciando junto a pala, distante aproximadamente 7,5 cm 
(centímetros) da costura da cava (graduar proporcional ao manequim), com pesponto 0,2 cm 
(centímetros) na borda interna e externa e com o término na altura da cintura onde é embutido 
na costura lateral. Barra enfraldada de 2 cm (centímetros) com costura simples.  

Lapela com entretela interna em formato de seta nos ombros de 14cm (altura) x 5cm 
(largura) preso na parte superior por botão na cor do tecido; 

Gola com entretela interna, comprimento proporcional ao manequim, com as extremidades 
levemente agudas e pesponto 0,5 cm da borda, com costura simples em máquina reta dividindo a 
gola. 

Colarinho com entretela interna e botões internos da gola; 
Bolsos: 2bolsos superiores frontais externos, chapados, na altura do peito, medindo 16cm 

(altura) x 14cm (largura) com prega fêmea vertical de 5 cm para permitir a expansão do bolso), 
com tolerância aproximada de até 0,5cm, com abertura com limpeza em overloque e bainha 
simples de 2 cm (centímetros), fixados com pesponto duplo em todo contorno, lapela externa 
entretelada retangular, da largura do bolso com 6 cm de altura e pesponto duplo em todo o 
contorno, extremidades superiores das lapelas e dos bolsos com travetes. Bolso esquerdo: lapela 
do bolso esquerdo com abertura para passagem da caneta com 3 cm (centímetros), travetada nas 
extremidades; Fechamento por velcro (3cm x 13cm), macho na face interior da lapela e fêmea na 
face externa superior do bolso; na lapela do bolso esquerdo haverá uma abertura de 3cm na 
costura para passagem da caneta. (Tolerância de +/- 0,5cm para as medidas do bolso). 

Bolsos inferiores: 02 bolsos, um de cada lado, posicionados abaixo da linha da cintura, com 
20cm de largura e 21cm de altura, tendo uma prega fêmea vertical para permitir a expansão do 
bolso, de 5cm. Abertura com limpeza em overlock e bainha simples de 2cm. Terão acabamento 
tipo fole de 3cm nas laterais do bolso, com pesponto simples no fole e no bolso (o fole deverá ser 
travetado na parte superior; Lapelas retangulares entreteladas, 6cm (altura) com pesponto duplo 
em todo o contorno; Fechamento através de velcro (3cm x 19cm), macho na face interior da lapela 
e o fêmea na face externa superior do bolso; Extremidade  superior das lapelas e dos bolsos com 
travetes. (Tolerância de +/- 0,5cm para as medidas do bolso). 

Os tamanhos mencionados para bolsos são referenciados para o tamanho G, sendo que para 
os demais tamanhos, deve ser respeitada a proporcionalidade necessária.  

Mangas: com fechamento da manga e união da cava com a manga em máquina interloque 
(bitola média 1 cm (centímetro), com cavas com pesponto duplo; Carcela da manga com 10 cm e 
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com 02 botões tamanho 1,5 cm na cor da camisa; Punho de 08 cm em tecido duplo e acabamento 
com costuras duplas, com pesponto ao redor. Fechamento no punho através de 01 botão e 01 
caseado para regulagem. 

Colissê: na altura da cintura, na parte interna, visível somente o pesponto de 2cm, formando 
túnel para amarração de cadarço azul 100% poliéster com 6mm de diâmetro, contendo regulador 
(focinho de porco) em ambos os lados para ajustes. Travete sobre as costuras de início e término 
do colissê. 

Espaço para tarjeta de 100mm de comprimento e 25mm de altura costurado/colado com 
velcro fêmea no lado direito do peito ou; Número/Nome de serviço em BORDADO 
HD/TERMOCOLADO no lado direito em letreiro amarelo ouro, e a “Tipagem sanguínea” em 
letreiro vermelho, fonte Arial Bold, tamanho 10mm de altura por 5mm de largura;  

Listeis em BORDADO HD/TERMOCOLADO nas partes superiores das mangas, a partir de 4,5cm 
da costura do corpo da camisa, sendo:  

_No lado direito, listel em arco com a inscrição com o “NOME DO MUNICÍPIO”, medindo 3cm 
(altura) x12cm (largura) em fonte Arial Bold, amarelo ouro, tamanho 1cm (altura) x 0,5cm 
(largura); e abaixo deste arco, a “BANDEIRA DO MUNICÍPIO” em tamanho de 7cm (largura) x 5cm 
(altura).  

_No lado esquerdo, Listel em arco com a inscrição “GUARDA MUNICIPAL”, medindo 3cm 
(altura) x 12cm (largura) em fonte Arial Bold, amarelo ouro, tamanho 1cm (altura) x 0,5cm 
(largura); ou Espaço para tarjeta com velcro fêmea na mesma medida do listel. E abaixo deste 
arco, o “BRASÃO DA GM” em tamanho de 7cm (largura) x 9cm (altura);  

Costuras: Máquina interlock (Bitola 1cm), junção ombro, junção manga/cava e junção lateral; 
ombros com pesponto duplo; 3,5 a pontos por cm. Caseados: as casas para os botões terão 
acabamento de modo a impedir desfiamento, rupturas ou esgarçamento; Corte e demais 
características: pespontos 3,5 a4 pontos por centímetro.  

Aviamentos linha 100% poliéster nº 80, na cor do tecido.  
Botões: na cor do tecido, na quantidade de 07 botões, tamanho de 1,5 cm, 4 furos; Corte e 

demais características: pespontos 3,5 a 4 pontos por centímetro. 
Tamanho: 0-1-2-3-4-5-6-7 e sob medida. 
Etiqueta interna costurada, na cor branca informando: Composição do tecido; 

modo/símbolos de lavagem, modelo/tamanho do manequim, Razão social e CNPJ do Fornecedor 
da confecção e do fabricante do tecido; Data e País de fabricação. 

Todos os Bordados HD/Termocolados devem ser confeccionados em etiqueta Tear Jakard em 
alta definição, fundo em Super Prestige, figura em Poliéster fio Detrex com recorte a Laser e 
acabamento termocolante, fixados com prensa térmica e acabamento nas bordas de bordado em 
linha amarelo ouro, com pontos fechados (não podendo ser em zig-zague) na largura de 3mm. 
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Item 017 CAMISA POLO (unidade) 
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Camisa Polo com manga curta, masculino e feminino na cor azul marinho noite, com os 
seguintes detalhes de confecção:  

Tecido Piquet/Pv composição: 67% poliéster e 33% viscose,  
Número/Nome de serviço em BORDADO HD/TERMOCOLADO no lado direito em letreiro 

amarelo ouro, e a “Tipagem sanguínea” em letreiro vermelho, fonte Arial Bold, tamanho 10mm de 
altura por 5mm de largura;  

Listeis em BORDADO HD/TERMOCOLADO nas partes superiores das mangas, a partir de 4,5cm 
da costura do corpo da camisa, sendo: _No lado direito, listel em arco com a inscrição com o 
“NOME DO MUNICÍPIO”, medindo 3cm (altura) x 12cm (largura) em fonte Arial Bold, amarelo 
ouro, tamanho 1cm (altura) x 0,5cm (largura); e abaixo deste arco, a “BANDEIRA DO MUNICÍPIO” 
em tamanho de 7cm (largura) x 5cm (altura). _No lado esquerdo, Listel em arco com a inscrição 
“GUARDA MUNICIPAL”, medindo 3cm (altura) x 12cm (largura) em fonte Arial Bold, amarelo ouro, 
tamanho 1cm (altura) x 0,5cm (largura); E abaixo deste arco, o “BRASÃO DA GM” em tamanho de 
7cm (largura) x 9cm (altura);  

Carcela com três botões no mesmo tom do tecido com diâmetro 1cm e quatro furos cada, e 
acabamento em costura dupla; Colarinho de cor azul marinho noite, e nas costas deste, o 
bordado/termocolado “GUARDA MUNICIPAL” em letreiro amarelo ouro e fonte Arial Bold 
tamanho 1,5cm; reforço na limpeza; Todos os botões 10mm, 4 furos; Botões na cor do tecido. 

Etiqueta interna costurada, na cor branca informando: Composição do tecido; 
modo/símbolos de lavagem, modelo/tamanho do manequim, Razão social e CNPJ do Fornecedor 
da confecção e do fabricante do tecido; Data e País de fabricação. 

Todos os Bordados HD/Termocolado devem ser confeccionados em etiqueta Tear Jakard em 
alta definição, fundo em Super Prestige, figura em Poliéster fio Detrex com recorte a Laser e 
acabamento termocolante, fixados com prensa térmica e acabamento nas bordas de bordado em 
linha amarelo ouro, com pontos fechados (não podendo ser em zig-zague) na largura de 3mm. 

Tamanhos: P – M – G – GG – XG - XXG e sob medida.  

 
Imagens meramente ilustrativas. O produto deve ser similar com as características descritas neste documento. 
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Item 018 CAMISETA MANGA CURTA (unidade) 

Modelo (unissex) na cor azul marinho noite, com os seguintes detalhes de confecção: 
Tecido misto de poliéster (67%) e algodão (33%). Com gola olímpica e bainha simples, sendo a gola 
guarnecida por malha sanfonada (ribana) com 25mm de largura e as mangas findadas em bainha 
com 20mm. Brasão da Guarda Municipal em BORDADO HD/TERMOCOLADO no lado esquerdo do 
peito medindo 7cm de largura por 9cm de altura; Número/Nome de serviço em BORDADO 
HD/TERMOCOLADO no lado direito do peito em letreiro amarelo ouro, e a “Tipagem sanguínea” 
em letreiro vermelho, fonte Arial Bold, tamanho 10mm de altura por 5mm de largura. 

Todos os Bordados HD/Termocolado devem ser confeccionados em etiqueta Tear Jakard em 
alta definição, fundo em Super Prestige, figura em Poliéster fio Detrex com recorte a Laser e 
acabamento termocolante, fixados com prensa térmica e acabamento nas bordas de bordado em 
linha amarelo ouro, com pontos fechados (não podendo ser em zig-zague) na largura de 3mm. 
Tamanhos: P – M – G – GG – XG - XXG e sob medida. 
 

TABELA DE MEDIDAS em centímetros 

TAMANHO 
ALTURA 
(A) 

TORAX 
(B) 

MANGA 
(C) 

OMBRO 
(D) 

BOCA DA 
MANGA 
(E) 

P 69 94 18 12 32 

M 71 102 19 15 36 

G 73 110 20 18 40 

GG 75 118 21 21 44 

XG 77 126 22 24 46 

XXG 79 134 23 27 48 
 

 

 
Imagens meramente ilustrativas. O produto deve ser similar com as características descritas neste documento. 
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Item 019 CAMISETA MANGA LONGA GOLA ROLE (unidade) 

Modelo (unissex) na cor azul marinho noite, com os seguintes detalhes de confecção: 
Confeccionada em tecido misto de poliéster (67%) e algodão (33%). Com gola role e mangas 
longas em bainha simples de 2cm em costura dupla de 4mm.  
Brasão da Guarda Municipal em BORDADO HD/TERMOCOLADO no lado esquerdo do peito 
medindo 7cm de largura por 9cm de altura; Número/Nome de serviço em BORDADO 
HD/TERMOCOLADO no lado direito do peito em letreiro amarelo ouro, e a “Tipagem sanguínea” 
em letreiro vermelho, fonte Arial Bold, tamanho 10mm de altura por 5mm de largura. 
Todos os Bordados HD/Termocolados devem ser confeccionados em etiqueta Tear Jakard em alta 
definição, fundo em Super Prestige, figura em Poliéster fio Detrex com recorte a Laser e 
acabamento termocolante, fixados com prensa térmica e acabamento nas bordas de bordado em 
linha amarelo ouro, com pontos fechados (não podendo ser em zig-zague) na largura de 3mm. 
Tamanhos: P – M – G – GG – XG - XXG e sob medida. 
 

TABELA DE MEDIDAS em centímetros 

TAMANHO 
ALTURA 
(A)  

TORAX 
(B) 

MANGA 
(C) 

OMBRO 
(D) 

PUNHO 
(E) 

P 69 94 60 12 20 

M 71 102 63 15 20 

G 73 110 64 18 20 

GG 75 118 67 21 22 

XG 77 126 68 24 24 

XXG 79 134 70 27 26 
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Imagens meramente ilustrativas. O produto deve ser similar com as características descritas neste documento. 
 
 

 
 
 
 
 

Item 020 CINTO (unidade) 

Cinto em nylon na cor azul marinho noite, com os seguintes detalhes de confecção: 
Com 3,5cm de largura, fechamento em fivela metálica de pino de rolete dentado, na cor prata 

com o letreiro GM/BRASÃO em alto relevo, na parte frontal, proporcional ao tamanho da fivela. 
Tamanho: P: 100cm; M: 112cm; G: 121cm e sob medida. 
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Imagens meramente ilustrativas. O produto deve ser similar com as características descritas neste documento. 

 
 
 
 
 

Item 021 LUVAS DE LAPELA (par) 

Luvas de lapela em tecido Rip stop na cor azul marinho noite, com os seguintes detalhes de 
confecção: 

Com divisas de funções para colocação em lapela na peça superior do uniforme. 
Medidas: 11cm (comprimento) x 6,5cm (largura). 
Na extremidade superior Brasão do Município em BORDADO HD/TERMOCOLADO. 
Na extremidade inferior: Barras de 4,5cm (comprimento) x 5mm (largura) na cor amarelo 

ouro, dispostas a 10mm partir da borda e com distância de 5mm entre as barras. 

 

 
 

Imagens meramente ilustrativas. O produto deve ser similar com as características descritas neste documento. 
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Item 022 MACACÃO MANUTENÇÃO (unidade) 

Modelo unissex na cor azul marinho noite, com os seguintes detalhes de confecção: 
Confeccionado em tecido terbrim; na cor azul marinho noite; com fechamento frontal por zíper 
com duplo cursor na mesma cor; 02 bolsos externos com zíper de 15cm de abertura por 18cm 
de profundidade na altura do peito; 02 bolsos dianteiros na lateral da cintura, com zíper, de 
13cm de abertura por 20cm de profundidade; 1 bolso traseiro interno com zíper, de 13cm de 
abertura por 16cm de profundidade; com regulagem de cintura por elástico interno e cordão; 
redução dos punhos e pernas com velcro; mangas removíveis através de zíper; reforço com 
espuma de 5 mm nos cotovelos e joelhos; reforço externo do mesmo tecido entre as pernas na 
altura das coxas;  

Espaço para tarjeta de 100mm de comprimento e 25mm de altura costurado/colado com 
velcro fêmea no lado direito do peito ou; Número/Nome de serviço em BORDADO 
HD/TERMOCOLADO no lado direito em letreiro amarelo ouro, e a “Tipagem sanguínea” em 
letreiro vermelho, fonte Arial Bold, tamanho 10mm de altura por 5mm de largura;  

Brasão da Guarda Municipal em BORDADO HD/TERMOCOLADO no lado esquerdo do peito 
medindo 7cm de largura por 9cm de altura; 

Costas entre ombros, letreiros em BORDADO HD/TERMOCOLADO em dois níveis, “GUARDA 
MUNICIPAL” escrito em arco, e abaixo deste, o “MANUTENÇÃO” na horizontal, ambos com fonte 
Arial Bold amarelo ouro, de tamanho 6cm (altura) x 3cm (largura); 

Todos os Bordados HD/Termocolados devem ser confeccionados em etiqueta Tear Jakard 
em alta definição, fundo em Super Prestige, figura em Poliéster fio Detrex com recorte a Laser e 
acabamento termocolante, fixados com prensa térmica e acabamento nas bordas de bordado em 
linha amarelo ouro, com pontos fechados (não podendo ser em zig-zague) na largura de 3mm. 

Tamanhos: PP, P, M, G, GG, XG e sob medida. 
 

 

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS 

ITENS TOLERÂNCIA 
NUMERAÇÃO 

PP P M G GG XG 
Tórax (A) De 

-1 a +1 
54 58 62 66 70 74 

Costas(B) De 
-1 a +1 

47 50 53 56 59 62 

Manga longa 
(C) 

De 
-1 a +1 

60 62 64 66 67 67 

Manga curta 
(*) (D) 

De 
-0,5a +0,5 

25 26 27 28 29 30,5 

Contorno de 
cava (E) 

De 
-1 a +1 

26,5 27,5 29 30,5 31,5 33 

Entrepernas 
c/ barra (F) 

De 
-1 a +1 

77 81 83 84 86 87 

Comprimento 
Total (G) 

De 
-2 a +2 

167 170 173 176 177,5 177,5 

Distancia da 
base da Gola 
até a cintura 

De 
-1 a +1 

58 60 62 64 66 68 
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Comprimento 
do Gancho 

De 
-0,5 a +0,5 

35 37 38 39 40 41 
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Item 023 CAMISA SOCIAL MANGA CURTA (unidade) 
 

Camisa tipo social (masculina e feminina), manga curta, com colarinho com pé de gola, com 
entretela, frente aberta com fechamento através de botões e caseados (no pé de gola sentido 
horizontal e os demais sentido vertical) com espaçamentos de 10 cm um do outro, mangas curtas 
com bainhas fixas, platinas nos ombros medindo 4cm de largura e 11cm de comprimento presas 
através de botão e caseado para que possam ser desabotoados para a colocação de fiel e luvas, 2 
bolsos chapados com cantos chanfrados com portinhola fechada por caseado e botão, sendo que 
a portinhola esquerda (de quem veste) com abertura de 2,0 cm (distante 1 cm da costura) para 
colocação de caneta; costas em tecido único. 

Tecido base: Attivitá/Santista ou Equivalente;  
Composição Aproximada: 100% Poliéster 
Cor: Azul Marinho/Cor: B90 Santista ou Equivalente;  
Armação: Tela;  
Gramatura Aproximada: 190g/m². 
Espaço para tarjeta de 100mm de comprimento e 25mm (altura) costurado/colado com 

velcro fêmea no lado direito do peito ou; Número/Nome de serviço em BORDADO 
HD/TERMOCOLADO no lado direito em letreiro amarelo ouro, e a “Tipagem sanguínea” em 
letreiro vermelho, fonte Arial Bold, tamanho 10mm (altura) x 5mm (largura);  

Listeis em BORDADO HD/TERMOCOLADO nas partes superiores das mangas, a partir de 4,5cm 
da costura do corpo da camisa, sendo: _No lado direito, listel em arco com a inscrição com o 
“NOME DO MUNICÍPIO”, medindo 3cm (altura) x 12cm (largura) em fonte Arial Bold, amarelo 
ouro, tamanho 1cm (altura) x 0,5cm (largura); e abaixo deste arco, a “BANDEIRA DO MUNICÍPIO” 
em tamanho de 7cm (largura) x 5cm (altura).  

_No lado esquerdo, Listel em arco com a inscrição “GUARDA MUNICIPAL”, medindo 3cm 
(altura) x 12cm (largura) em fonte Arial Bold, amarelo ouro, tamanho 1cm (altura) x 0,5cm 
(largura); E abaixo deste arco, o “BRASÃO DA GM” em tamanho de 7cm (largura) x 9cm (altura); 
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Imagens meramente ilustrativas. O produto deve ser similar com as características descritas neste documento. 
 
 
Costuras: Em máquina de interlock bitola mínima 7 mm para fechamento dos ombros, 

mangas (fixação e fechamento) e ilhargas, pespontado com máquina de 1 agulha, ou fechamento 
com máquina de costura francesa; Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto 
do colarinho e gola, vista, bolsos, portinholas, platinas, punhos, carcelas, bainhas e barra; Caseado 
reto de 16 mm de comprimento; Aplicação de overlock nas partes desfiantes do tecido; Pontos 
por Centímetro: 3,5 a 4,0 em todas as costuras. 

Aviamentos: Linha 120 Pes./Alg. Ou 100% Pes. Na cor do tecido para as operações de 
fechamentos, fixações e pespontos, caseados e pregar botões; linha 120 e filamento para o 
overlock; Botão perolizado de 4 furos 12 ou 13 mm da cor do tecido; Colarinho e entretela pré-
encolhida. 

Etiqueta interna costurada, na cor branca informando: Composição do tecido; 
modo/símbolos de lavagem, modelo/tamanho do manequim, Razão social e CNPJ do Fornecedor 
da confecção e do fabricante do tecido; Data e País de fabricação.  

Embalagem: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com 
numeração visível).Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. 

Todos os Bordados HD/Termocolados devem ser confeccionados em etiqueta Tear Jakard em 
alta definição, fundo em Super Prestige, figura em Poliéster fio Detrex com recorte a Laser e 
acabamento termocolante, fixados com prensa térmica e acabamento nas bordas de bordado em 
linha amarelo ouro, com pontos fechados (não podendo ser em zig-zague) na largura de 3mm. 
 

TABELA DE MEDIDAS – Manga curta 

ITENS TOLERÂNCIA 
NUMERAÇÃO 

1 2 3 4 5 6 7 

Colarinho (A) De -0,5 a+0,5 36 38 40 42 44 46 48 
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Tórax (B) De-1 a +1 50 54 58 62 66 70 76 

Costas (C) De-1 a +1 43 45 47 49 51 53 55 

Mangas Curtas (D) De-1 a +1 23,5 24,5 25,5 26,5 27,5 27,5 28,5 

Contorno de cava (F) De-1 a +1 51 53 55 57 59 61 63 

Comprimento (E) De-1 a +1 76 78 80 82 84 85 86 

 

 
 
 
 
 

Item 024 CAMISA SOCIAL MANGA LONGA (unidade) 

Camisa tipo social (masculina e feminina), manga longa, com colarinho com pé de gola, com 
entretela, frente aberta com fechamento através de botões e caseados (no pé de gola sentido 
horizontal e os demais sentido vertical) com espaçamentos de 10 cm um do outro, mangas longas 
com punhos fechados por caseado e botão, platinas nos ombros medindo 4cm de largura e 11 cm 
de comprimento, que possam ser desabotoados para a colocação de fiel e luvas, 2 bolsos 
chapados com cantos chanfrados com portinhola fechada por caseado e botão, sendo que a 
portinhola esquerda (de quem veste) com abertura de 2,0 cm (distante 1 cm da costura) para 
colocação de caneta; costas em tecido único. 

Tecido base: Attivitá/Santista ou Equivalente;  
Composição Aproximada: 100% Poliéster 
Cor: Azul Marinho/Cor: B90 Santista ou Equivalente;  
Armação: Tela;  
Gramatura Aproximada: 190g/m². 
Espaço para tarjeta de 100mm de comprimento e 25mm (altura) costurado/colado com 

velcro fêmea no lado direito do peito ou; Número/Nome de serviço em BORDADO 
HD/TERMOCOLADO no lado direito em letreiro amarelo ouro, e a “Tipagem sanguínea” em 
letreiro vermelho, fonte Arial Bold, tamanho 10mm (altura) x 5mm (largura);  

Listeis em BORDADO HD/TERMOCOLADO nas partes superiores das mangas, a partir de 4,5cm 
da costura do corpo da camisa, sendo: _No lado direito, listel em arco com a inscrição com o 
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“NOME DO MUNICÍPIO”, medindo 3cm (altura) x 12cm (largura) em fonte Arial Bold, amarelo 
ouro, tamanho 1cm (altura) x 0,5cm (largura); e abaixo deste arco, a “BANDEIRA DO MUNICÍPIO” 
em tamanho de 7cm (largura) x 5cm (altura).  

_No lado esquerdo, Listel em arco com a inscrição “GUARDA MUNICIPAL”, medindo 3cm 
(altura) x 12cm (largura) em fonte Arial Bold, amarelo ouro, tamanho 1cm (altura) x 0,5cm 
(largura); E abaixo deste arco, o “BRASÃO DA GM” em tamanho de 7cm (largura) x 9cm (altura); 
 

 
Imagens meramente ilustrativas. O produto deve ser similar com as características descritas neste documento. 
Costuras: Em máquina de interlock bitola mínima 7 mm para fechamento dos ombros, 

mangas (fixação e fechamento) e ilhargas, pespontado com máquina de 1 agulha, ou fechamento 
com máquina de costura francesa; Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto 
do colarinho e gola, vista, bolsos, portinholas, platinas, punhos, carcelas, bainhas e barra; Caseado 
reto de 16 mm de comprimento; Aplicação de overlock nas partes desfiantes do tecido. 

Pontos por Centímetro: 3,5 a 4,0 em todas as costuras. 
Aviamentos: Linha 120 Pes./Alg. Ou 100% Pes. Na cor do tecido para as operações de 

fechamentos, fixações e pespontos, caseados e pregar botões; linha 120 e filamento para o 
overlock; Botão perolizado de 4 furos 12 ou 13 mm da cor do tecido; Colarinho e entretela pré-
encolhida. 

Etiqueta interna costurada, na cor branca informando: Composição do tecido; 
modo/símbolos de lavagem, modelo/tamanho do manequim, Razão social e CNPJ do Fornecedor 
da confecção e do fabricante do tecido; Data e País de fabricação.  

Embalagem: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com 
numeração visível); Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. 

Todos os Bordados HD/Termocolados devem ser confeccionados em etiqueta Tear Jakard em 
alta definição, fundo em Super Prestige, figura em Poliéster fio Detrex com recorte a Laser e 
acabamento termocolante, fixados com prensa térmica e acabamento nas bordas de bordado em 
linha amarelo ouro, com pontos fechados (não podendo ser em zig-zague) na largura de 3mm. 

 

TABELA DE MEDIDAS – Manga longa 
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ITENS TOLERÂNCIAS 
NUMERAÇÃO 

1 2 3 4 5 6 7 

Colarinho (A) De -0,5 a+0,5 36 38 40 42 44 46 48 

Tórax (B) De-1a  +1 50 54 58 62 66 70 74 

Costas (C) De-1a  +1 43 45 47 49 51 53 55 

Mangas longa 
c/punho(D) 

De-1a  +1 
63 64 65 66 67 68 69 

Comprimento (E) De-1a  +1 71 73 75 77 79 79 80 

Contorno de cava 
(F) 

De-1a  +1 51 53 55 57 59 61 63 

 

 
 
 

Item 025 CALÇA SOCIAL MASCULINA (unidade) 

Calça tipo social com bainha inferior sem pregas, cós postiço entretelado com 4,5 cm de 
largura e enchance traseira, fechamento através de 1 botão e 1 caseado, 7 passantes (10 mm) 
inseridos na parte inferior do cós, vista embutida com zíper, 2 bolsos frontais embutidos com 
abertura oblíqua tipo faca (170mm), traseiro com pences e 2 bolsos embutidos com vivos e 
fechamento com botão. 

Tecido base: Attivitá/Santista ou Equivalente;  
Composição Aproximada: 100% Poliéster 
Cor: Azul Marinho/Cor: B90 Santista ou Equivalente;  
Armação: Tela;  
Gramatura Aproximada: 190g/m². 
Costuras: Costura com máquina reta 1 agulha para colocação do cós; Costura em interlock 

bitola mínima 10mm para o fechamento das laterais, entrepernas e forro dos bolsos; Costura 
ponto corrente 2 agulhas defasadas para o fechamento do gancho traseiro, com sobra de 3,0 cm 
de tecido em cada lado na altura do cós (costura aberta com as bordas overlocadas); Costura com 
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máquina reta 1 agulha para fixação do zíper, vivos dos bolsos, pences, vista e pespontos; Interlock 
bitola mínima 7 mm para os fechamento dos forros dos bolsos; Travetes nas extremidades dos 
bolsos, vivos, no acabamento final da vista e na junção dos ganchos; Caseado reto de 18mm. 

Pontos por Centímetro: 3,5 a 4,0 em todas as costuras. 
Aviamentos: Linha 80 Pes./Alg. ou 100% Poliéster na cor do tecido para as operações de 

fechamentos, pespontos, caseado e pregar botão; linha 120 e filamento para overlock; Zíper 
metálico com cadarço na cor do tecido; Botão perolizado 4 furos de 14mm de diâmetro da cor do 
tecido; Entretela pré-encolhida. 

Etiqueta interna costurada, na cor branca informando: Composição do tecido; 
modo/símbolos de lavagem, modelo/tamanho do manequim, Razão social e CNPJ do Fornecedor 
da confecção e do fabricante do tecido; Data e País de fabricação.  

Embalagem: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com 
numeração visível); Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. 

 
 
Imagens meramente ilustrativas. O produto deve ser similar com as características descritas neste documento. 

 

 

 

TABELA DE MEDIDAS - Masculina 

ITENS TOLERÂNCIA 
NUMERAÇÃO 

38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 

Cintura (A) De 
-1 a + 1 

38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 

Quadril (B) De 
-1 a + 1 

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 

Entrepernas 
c/barra (C) 

De 
-1,5 a +1,5 

81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 

Ilhargas s/ cós 
(D) 

De 
-1,5 a +1,5 

104,5 105 105,5 106 106,5 107 107,5 108 108 108 108 108 108 

Coxa (E) 
De 

-1 a + 1 
31,5 32,5 34 35,5 37 38 39,5 40,5 41,5 42 43,5 44,5 45,5 

Gancho De 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 
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dianteiro (F) -0,5 a +0,5 

Gancho traseiro 
(G) 

De 
-0,5 a +0,5 

35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 

Joelho (H) De 
-0,5 a +0,5 

24,5 24,5 26 27 27,5 28 28,5 29,5 30,5 31 31,5 32 32,5 

Barra da calça (I) De 
-0,5 a +0,5 

24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 
 

MEDIDAS DAS CALÇAS 

 
 
Imagens meramente ilustrativas. O produto deve ser similar com as características descritas neste documento. 
 
 
 
 

Item 026 CALÇA SOCIAL FEMININA (unidade) 

Calça Social feminina, com cós postiço entretelado de 4,5cm, com 08 passantes. Vista 
embutida com fechamento através de zíper metálico embutido; frente lisa, sem pence, talhe 
feminino; direita, largura regular, sem bainha, com as bocas overlocadas, tendo sobra interna de 
tecido em toda a extremidade, não inferior a 2 cm, e na emenda do traseiro 3 cm, de modo que se 
possibilite alargar a calça até 4 cm, ou estreitá-la até 5cm;  

Cós: em viés montado com entretela e faixa e fixado com máquina de cós ou reta de uma 
agulha, aplicação de gancho embutido para fechamento. 

Cintura: com 08 (oito) passantes externos para cinto, bem distribuídos, do mesmo tecido, 
pespontado por duas costuras laterais, medindo cada uma 4,5cm de altura, por 1,3cm de largura; 
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externamente, o cós em viés deverá ser entretelado e forrado em toda extensão; será abotoada 
por 02 (dois) botões, sendo os dois internos no dianteiro esquerdo, ou por presilhas tipo macho e 
fêmea; o cós deverá ter 4,5cm de altura, no mínimo, e 4,6cm, no máximo; Braguilha: forrada com 
o mesmo tecido e fechada a direita com zíper, de primeira qualidade, na cor do respectivo tecido; 

Bolso traseiro falso: com portinholas terminadas em ângulos, com 4,5cm nas laterais e 5,5cm 
no vértice do ângulo, aplicadas abaixo do cós (7 cm) em cada lado da calça com cantos retos em 
forma de bico ao centro, pespontadas em seu contorno com máquina reta de 01 agulha a 07 ± 
1,0mm da borda (sem abertura dos bolsos). 

Traseiro: Com pences traseiras fixadas internamente com máquina reta de uma agulha. 
Gancho traseiro fechado com máquina ponto corrente 02 agulhas defasadas, costura aberta com 
bordas overlocadas.  

Boca: abertura com o mínimo de 20cm e no máximo de 24cm, nunca podendo ultrapassar a 
medida do joelho em mais de 2,0cm;  

 
Imagens meramente ilustrativas. O produto deve ser similar com as características descritas neste documento. 

 
 
 
Tecido base: Attivitá/Santista ou Equivalente;  
Composição Aproximada: 100% Poliéster 
Cor: Azul Marinho/Cor: B90 Santista ou Equivalente;  
Armação: Tela;  
Gramatura Aproximada: 190g/m². 
Costuras: Costura com máquina reta 1 agulha para colocação do cós; Costura em interlock 

bitola mínima 10mm para o fechamento das laterais, entrepernas e forro dos bolsos; Costura 
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ponto corrente 2 agulhas defasadas para o fechamento do gancho traseiro com sobra de 3,0 cm 
de tecido em cada lado na altura do cós (costura aberta com as bordas overlocadas); Costura com 
máquina reta 1 agulha para fixação do zíper, pences, vista e pespontos; no acabamento final da 
vista e na junção dos ganchos; Caseado reto de 18mm. 

Pontos por Centímetro: 3,5 a 4,0 em todas as costuras. 
Aviamentos: Linha 80 Pes./Alg. ou 100% Poliéster na cor do tecido para as operações de 

fechamentos, pespontos, caseado e pregar botão; linha 120 e filamento para overlock; Zíper 
metálico com cadarço na cor do tecido; Botão perolizado 4 furos de 14mm de diâmetro da cor do 
tecido; Entretela pré-encolhida. 

Etiqueta interna costurada, na cor branca informando: Composição do tecido; 
modo/símbolos de lavagem, modelo/tamanho do manequim, Razão social e CNPJ do Fornecedor 
da confecção e do fabricante do tecido; Data e País de fabricação.  

Embalagem: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com 
numeração visível); Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item 027 JAQUETA ADMINISTRATIVA (unidade) 

Jaqueta Administrativa manga longa (masculina e feminina), em tecido Microfibra 100% 
poliéster, frente com zíper e corta vento com botão niquelado.  

Tecido base: Attivitá/Santista ou Equivalente;  
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Gramatura Aproximada: 189g/m²;  
Cor: Azul Marinho/Cor: B90 Santista ou Equivalente;  
Fios de urdume acabado: 64 fios/cm;  
Fios trama acabado: 28 fios/cm;  
Composição Aproximada: 100% Poliéster Microfibra. 
Listeis em BORDADO HD/TERMOCOLADO nas partes superiores das mangas, a partir de 4,5cm 

da costura do corpo da camisa, sendo: _No lado direito, listel em arco com a inscrição com o 
“NOME DO MUNICÍPIO”, medindo 3cm (altura) x 12cm (largura) em fonte Arial Bold, amarelo 
ouro, tamanho 1cm (altura) x 0,5cm (largura); e abaixo deste arco, a “BANDEIRA DO MUNICÍPIO” 
em tamanho de 7cm (largura) x 5cm (altura).  

_No lado esquerdo, Listel em arco com a inscrição “GUARDA MUNICIPAL”, medindo 3cm 
(altura) x 12cm (largura) em fonte Arial Bold, amarelo ouro, tamanho 1cm (altura) x 0,5cm 
(largura); E abaixo deste arco, o “BRASÃO DA GM” em tamanho de 7cm (largura) x 9cm (altura); 

Gola: Entretelada, refilada, com costura interna, pesponto de segurança, 8,5 cm de largura e 
50 cm de comprimento aplicado sobre o pé de gola recortada;  

Frente: Entretelada com colante Freudenbergreref: 4546 ou similar, toda aberta, fechada 
com zíper de nylon Optis da Corrente ou similar de 60 cm e sobre zíper de 5 cm com quatro 
botões metálicos de pressão niquelado. Dois bolsos travetados tipo carteira de 17,5 cm cada;  

Traseiro: Liso com cós de 6 cm, elásticos laterais de 6 cm de altura e 21 cm de comprimento;  
Forro Interno: 100% poliéster travado nos ombros com bolso interno de vivos de microfibra 

de 14 cm de comprimento; 
Mangas: Com punho aberto de 4,5 cm, fechado com botão. Abertura com espelho de 15 cm 

pespontados;  
Platinas: de ombro, uma de cada lado, com 14 cm de comprimento no centro e 11,5 cm nas 

laterais 6 cm de largura junto ao ombro e 5cm de largura nos vértices laterais, terminando em 
forma de seta, com base costurada junto ao ombro (manga) e a extremidade superior abotoada 
próxima a gola, através de botão metálico de pressão niquelado. 

Costuras: Com linha kobanpic ou similar nº 100, 100% poliéster monofilamento, costuras 
abertas, fechamento do ombro com dois passantes de 1 cm pespontados; Elásticos, punhos, gola, 
sobre zíper e bolsos pespontados. 

Aviamentos: Mangas: 02 Botões tamanho 32, com pescoço caseado milanesa, da cor do 
tecido, acabamento de prensas a vapor 130° secador a 30°; 06 botões metálicos de pressão 
niquelado.   

Etiqueta interna costurada, na cor branca informando: Composição do tecido; 
modo/símbolos de lavagem, modelo/tamanho do manequim, Razão social e CNPJ do Fornecedor 
da confecção e do fabricante do tecido; Data e País de fabricação.  

Embalagem: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com 
numeração visível); Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. 

Todos os Bordados HD/Termocolados devem ser confeccionados em etiqueta Tear Jakard em 
alta definição, fundo em Super Prestige, figura em Poliéster fio Detrex com recorte a Laser e 
acabamento termocolante, fixados com prensa térmica e acabamento nas bordas de bordado em 
linha amarelo ouro, com pontos fechados (não podendo ser em zig-zague) na largura de 3mm. 
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Imagens meramente ilustrativas. O produto deve ser similar com as características descritas neste documento. 

TABELA DE MEDIDAS  

ITENS TOLERÂNCIAS MEDIDAS 

  PP P M G GG XG 

(A) Tórax De-1 a +1 55 59 63 67 71 79 

(B) Barra De-1 a +1 42 46 50 54 58 62 

(C) Comprimento 
Traseiro 

De-1 a +1 63 65 67 69 69 73 

(D) Comprimento 
Mangas 

De-1 a +1 62 63 64 65 66 67 

(E) Ombro De-1 a +1 16 16,3 16,9 17,5 18,1 18,7 

(F) Ombro a Ombro De-1 a +1 49,1 50,9 52,7 54,5 56,3 58,1 

(G) Bíceps De-1 a +1 21 22 23 24 25 26 
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Imagens meramente ilustrativas. O produto deve ser similar com as características descritas neste documento. 
 

Item 028 MEIAS CANO ALTO  

Meia impermeável, cor preta, para uso com coturno e botas táticas, cano alto, construída em 
fios especiais com sistema de dissipação de suor, 53%poliéster (coolmax), 32% algodão, 7% 
poliamida, 5% Elastano (lycra) e 3% elastodieno. 

Medidas: 
Números 34 ao 39, pé 17cm, cano 22cm, punho 8cm (peso aprox.: 68g par); 
Números 40 ao 44, pé 20cm, cano 22cm, punho 8cm (peso aprox.: 80g par); 

Embalagem: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais com 
numeração visível. Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. 

Garantia de 12 meses contra defeitos decorrentes de fabricação.  
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Imagens meramente ilustrativas. O produto deve ser similar com as características descritas neste documento. 
 
 
 
 
 

 

Item 029 REDE PARA CABELO (unidade) 

Rede para coque de cabelo, tecido em Helanca 100% poliamida e elástico, cor preta, com 
elástico nas bordas.  

Embalagem: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais com 
numeração visível. Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. 

 

 
Imagens meramente ilustrativas. O produto deve ser similar com as características descritas neste documento. 

 
 

Item 030 ROUPA TÉRMICA (conjunto) 

Roupa térmica, segunda pele, masculina e feminina, na cor azul marinho noite, com os 
seguintes detalhes de confecção: 
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Camisa Térmica segunda pele, tecido com tratamento especial 100% absorvente, 88% 
poliéster e 12% Elastano, maleável e antibactericida, costura flat, punhos reforçados, modelagem 
slim, gola careca. Número\Nome de serviço bordado/termocolado no lado direito do peito em 
letreiro amarelo ouro, e a “Tipagem sanguínea” em letreiro vermelho, fonte Arial Bold, tamanho 
1cm (altura) x 0,5 cm (largura);  

Calça Térmica segunda pele masculino e feminino, na cor azul marinho noite, tecido térmico 
com tratamento especial 100% absorvente, 88% poliéster e 12% Elastano, maleável e 
antibactericida, costura flat, bainha reforçada, modelagem slim; Número\Nome de serviço 
bordado/termocolado no quadril, no lado direito, em letreiro amarelo ouro, e a “Tipagem 
sanguínea” em letreiro vermelho, fonte Arial Bold, tamanho 1cm (altura) x 0,5 cm (largura);  

Tamanhos: PP/P/M/G/GG/GGG e sob medida. 

        
Imagens meramente ilustrativas. O produto deve ser similar com as características descritas neste documento. 
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Item 031 SUÉTER UNISSEX (unidade) 
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Suéter em gola V remalhada, unissex, de lã 100% acrílica, com triplo fio em espessura 2/28, 
na cor azul marinho noite com os seguintes detalhes de confecção: 

Cintura e Punhos remalhada e em gaita; Ombreira em tecido Oxford azul marinho noite, com 
entretela pré-encolhida, partindo da costura do ombro até a linha da axila, a 4 cm da costura 
superior da gola; Lapelas de 12 cm x 5 cm, cortadas de forma retangular, confeccionadas em 
tecido Oxford azul marinho noite, com entretela pré-encolhida, fixadas em dupla costura a partir 
do ombro até a 1 cm do limite da ombreira, em forma de “seta”, fixada botão (14mm); Cotovelos 
com reforço de 12 cm (largura) x 18 cm (comprimento), em “tecido Oxford” azul marinho noite, 
com entretela pré-encolhida;  

Número/Nome de serviço em BORDADO HD/TERMOCOLADO no lado direito do peito em 
letreiro amarelo ouro, e a “Tipagem sanguínea” em letreiro vermelho, fonte Arial Bold, tamanho 
10mm de altura por 5mm de largura;  

Listeis em BORDADO HD/TERMOCOLADO nas partes superiores das mangas, a partir de 4,5cm 
da costura do corpo, sendo: _No lado direito, em arco a inscrição com o “NOME DO MUNICÍPIO”, 
com3cm (altura) x 12cm (largura), fonte Arial Bold, amarelo ouro, 1cm (altura) x 0,5cm (largura); e 
abaixo deste a “BANDEIRA DO MUNICÍPIO” de 7cm (largura) x 5cm (altura); _No lado esquerdo, 
arco com a inscrição “GUARDA MUNICIPAL”, de 3cm (altura) x 12cm (largura) fonte Arial Bold, 
amarelo ouro, de 1cm (altura) x 0,5cm (largura); Abaixo deste, “BRASÃO DA GM” de 7cm (largura) 
x 9cm (altura); 

Todos os Bordados HD/Termocolados devem ser confeccionados em etiqueta Tear Jakard em 
alta definição, fundo Super Prestige, figura Poliéster, fio Detrex, recorte a Laser e acabamento 
termocolante, fixados com prensa térmica e acabamento nas bordas de bordado em linha amarelo 
ouro, com pontos fechados (não podendo ser em zig-zague) na largura de 3mm. 

Tamanhos: PP/P/M/G/GG/XGG e sob medida. 

 
 
Imagens meramente ilustrativas. O produto deve ser similar com as características descritas neste documento.  
 
 

TABELA DE 
MEDIDAS (cm): PP P M G GG XGG 

COSTAS 
(Comprimento) 

58 62 66 70 73 76 

OMBRO A OMBRO 
(Largura) 

48 52 54 56 60 62 

MANGA 
(Comprimento) 

54 56 60 64 68 70 



 

79 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANGA(Largura) 16 17 18 20 21 23 

PUNHO(Largura) 7 8 9 10 12 14 

Item 032 TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO (unidade) 

Tarjeta de identificação para o uniforme com os seguintes detalhes de confecção: 
Tecido Rip Stop, cor azul noite, com 110 mm de comprimento e 25 mm de largura. Todo o 

perímetro com acabamento nas bordas em bordado amarelo ouro, com pontos fechados (não 
podendo ser em zig-zague) na largura de 3mm. 

Número/Nome de serviço em BORDADO HD/TERMOCOLADO em letreiro amarelo ouro, e a 
“Tipagem sanguínea” em letreiro vermelho, fonte Arial Bold, tamanho 1cm (altura) x 0,5 cm 
(largura); Velcro macho em toda a extensão das costas da tarjeta. 

Todos os Bordados HD/Termocolados devem ser confeccionados em etiqueta Tear Jakard em 
alta definição, fundo em Super Prestige, figura em Poliéster fio Detrex com recorte a Laser e 
acabamento termocolante, fixados com prensa térmica e acabamento nas bordas de bordado em 
linha amarelo ouro, com pontos fechados (não podendo ser em zig-zague) na largura de 3mm. 

 

 
Fotos meramente ilustrativas. O produto deve ser similar com as características descritas neste documento. 

 

Item 033 TOP FEMININO (unidade) 

Na cor azul marinho noite, com os seguintes detalhes de confecção: 
Tecido supplex, 90% poliéster 10% Elastano;  
Brasão da Guarda Municipal com 7cm de largura x 9cm de altura, em BORDADO 
HD/TERMOCOLADO no centro do peito. 
Todos os Bordados HD/Termocolados devem ser confeccionados em etiqueta Tear Jakard em alta 
definição, fundo em Super Prestige, figura em Poliéster fio Detrex com recorte a Laser e 
acabamento termocolante, fixados com prensa térmica e acabamento nas bordas de bordado em 
linha amarelo ouro, com pontos fechados (não podendo ser em zig-zague) na largura de 3mm. 
 Tamanhos: PP/P/M/G/GG/XG e sob medida. 
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Imagens meramente ilustrativas. O produto deve ser similar com as características descritas neste documento.  

 

 
 
 
 
 

Item 034 JAQUETA NYLON (unidade) 

 
Jaqueta de Nylon (masculina e feminina), tipo parka; 100% poliamida com camada de PVC com 

alto índice de impermeabilidade, forro em costura matelassê, de nylon resinado com matéria 
térmica, na cor azul marinho noite com os seguintes detalhes de confecção: 

Bolso interno de 15cm (largura) x 18cm (profundidade), na altura do peito esquerdo;  
Abertura frontal com corta vento interno, fechamento através de zíper no sentido de baixo 

para cima, resistente, até a ponta da gola, no mesmo tom, proteção interna do zíper na altura da 
gola; bolsos em ambos os lados de 15cm (largura) x 18cm (profundidade);  

Abertura lateral vertical na linha da costura, em ambos os lados, com zíper de 20cm (altura) a 
partir da barra, na cor da jaqueta, no sentido de fechamento de cima para baixo. 

Número/Nome de serviço em BORDADO HD/TERMOCOLADO em letreiro amarelo ouro, e a 
“Tipagem sanguínea” em letreiro vermelho, fonte Arial Bold, tamanho 1cm (altura) x 0,5 cm 
(largura);  

Listeis bordados nas partes superiores das mangas, a partir de 4,5cm da costura do corpo da 
camisa, sendo: 
_No lado direito, em arco a inscrição com o “NOME DO MUNICÍPIO”, medindo 3cm (altura) x 12cm 
(comprimento) e fonte Arial Bold, amarelo ouro, tamanho 1cm; e a 2cm abaixo deste, a “BANDEIRA 
DO MUNICÍPIO” em tamanho de 7cm (comprimento) x 5cm (altura);  
_No lado esquerdo, em arco a inscrição GUARDA MUNICIPAL, 3cm (altura) x 12cm (comprimento) e 
fonte Arial Bold, amarelo ouro, tamanho 1 cm, e a 2cm abaixo deste, o BRASÃO DA GM em 
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tamanho de 7cm (altura) x 5cm (largura); 
Costas, entre ombros, letreiros bordados em dois níveis, “GUARDA MUNICIPAL” em arco, e 

abaixo deste o “NOME DO MUNICÍPIO” na horizontal, ambos com fonte Arial Bold, amarelo ouro, 
de tamanho 6cm (altura) x 3cm (largura);  

Os tamanhos mencionados para bolsos são referenciados para o tamanho G, sendo que para 
os demais tamanhos, deve ser respeitada a proporcionalidade necessária.  
Tamanhos: 0-1-2-3-4-5-6-7 e sob medida.  
 

 
Imagens meramente ilustrativas. O produto deve ser similar com as características descritas neste documento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIDAS MASCULINO 
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MEDIDAS FEMININO 
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Item 035 JAQUETA OPERACIONAL MODULAR (unidade) 

Jaqueta Operacional (unissex), com sistema modular “Molle” e forração térmica removível. 
Tecido de Poliéster Cordura, 100% impermeável. Na cor Azul marinho noite. 

Frente: Abertura fechada por zíper plástico com duplo cursor destacável na cor azul marinho 
noite que termina na extremidade superior da gola alta. Abertura frontal com duas vistas para 
proteção, na do lado direito do usuário 5,5 cm de largura, e a do lado esquerdo do usuário 4,5 cm 
de largura com a borda dobrada à 1,0 cm de largura e 8 moscas de segurança em toda sua 
extensão; Vistas fechadas por 6 unidades velcro medindo 4,3 cm de comprimento por 1,2 cm de 
largura na cor azul marinho noite, sendo as 6 unidades tipo fêmea (lado macio) costuradas na face 
interna da vista do lado esquerdo do usuário e as outras 6 unidades tipo macho (lado áspero) 
costuradas na face externa da vista do lado direito do usuário; Corpo com recortes ergonômicos 
localizado embaixo da manga (entre a frente e as costas), que se estendem da extremidade inferior 
da peça até a manga no limite do recorte do punho, com uma abertura medindo 1,5 cm de largura 
por 49,0 cm de comprimento, fechada por zíper sintético (nylon) com duplo cursor invertidos na 
cor preta e acabamento impermeável (emborrachado), cadarços na cor preta amarrados nos 
puxadores de um dos zíperes, funcionando como um extensor do puxador para facilitar o seu 
acionamento. Essa abertura é posicionada a uma distância variável a partir da bainha da barra. 

Bolsos: 02 bolsos posicionados na seção superior da manga à 23,5 cm de distância a partir da 
gola. Esses bolsos tem uma abertura medindo 1,5 cm de largura por 17,8 cm de comprimento, 
fechadas por zíper sintético (nylon) com cursor invertido na cor preta e acabamento impermeável 
(emborrachado), cadarços na cor preta amarrados nos puxadores dos zíperes, funcionando como 
um extensor do puxador para facilitar o seu acionamento Costas com um recorte posicionado na 
base inferior, medindo 15,0 cm de largura; 

Mangas e punhos: Mangas formadas por 4 seções de recortes, sendo um recorte superior sem 
costura de união nos ombros que se estende para a frente e costas da jaqueta formando uma pala, 
dois recortes frente e costas e um lateral; 

Punhos: com recorte medindo um comprimento variável ajustados por aleta presa na costura 
de união das extremidades do punho. Aleta medinho 8,0 cm de comprimento e 5,0 cm de largura, 
com quina superior chanfrada. Aleta com fecho de contato (velcro) tipo macho (lado áspero) fixado 
na face interna da mesma, medindo 3,5 cm de largura por 5,0 cm de comprimento. No punho uma 
tira de fecho de contato (velcro) tipo fêmea (lado macio). Essa tira terá comprimento variável por 
4,0 cm de largura e será fixada na parte da frente do punho, a 2,0 cm de distância da costura de 
fechamento da manga. 

Punhos das mangas medindo 6,0 cm de largura. Na face interna do punho uma alça de 
cadarço roliço medindo 6,0 cm de comprimento na cor preta, inserida junto a bainha do punho 
para conexão da jaqueta interna. 

Gola: Gola alta (tipo padre), com comprimento variável medindo 11,0 cm de largura. 
Fechamento com zíper plástico com duplo cursor destacável, na cor Azul marinho noite; Face 
externa da gola com um bolso (para guardar o capuz fixo, incluso) com abertura de 1,5 cm de 
largura por comprimento variável, fechado por zíper sintético (nylon) com cursor invertido na cor 
azul marinho noite e acabamento impermeável (emborrachado). Dois ilhoses medindo 9 mm de 
diâmetro na cor preta para saída do elástico roliço que regula o ajuste do capuz junto ao rosto do 
usuário. Rebites plásticos na cor preta fixados nas pontas dos elásticos. 
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Face interna da gola forrada com tecido medindo 8,0 cm de comprimento (esse forro se 
estende a 2,0 cm para a face externa da gola). Costurado a 2,3 cm a partir da fita seladora da 
costura de união do decote. Vistas internas para proteção do zíper em contato com a pele do 
usuário no mesmo tecido do forro. 

Fita de gorgurão: na cor preta medindo 2,5 cm de largura por 11,0 de comprimento com 
botão de pressão medindo 18 mm de diâmetro. Fixada na face interna, ao centro da costura de 
união da gola com o decote para conexão da jaqueta interna; 

Capuz fixo: Capuz fixado dentro do bolso da gola com dois tipos de ajustes, sendo um para a 
cabeça, localizado nas costas do capuz próximo a nuca do usuário, feito por elástico roliço e 
regulador plástico e outro para o rosto, localizado na abertura do capuz, com elástico roliço na face 
interna e reguladores plásticos na face externa. O elástico roliço e os reguladores plásticos são na 
cor preta.  

Recortes laterais do capuz medindo comprimento e largura variáveis. Face interna do capuz 
com fita seladora em todas as costuras  

Face interna da frente e costas: Frente com forro nos bolsos. Costas com ajuste por elástico 
roliço e regulador plástico na cor preta, próximo a linha da cintura. O elástico é fixado em um 
recorte de tecido medindo comprimento variável, com 6,0 cm de largura, fusionado junto ao tecido 
das costas, esse recorte é posicionado a uma altura variável. Punhos com fita de gorgurão na cor 
preta medindo 2,5 cm de largura por 11,0 de comprimento com botão de pressão na cor ouro 
velho medindo 18mm de diâmetro essa fita é fixada junto a costura de união dos punhos. Zíper 
plástico destacável na cor preta costurado junto a borda da vista, à 7,5 cm de distância a partir da 
bainha da barra para a conexão da jaqueta interna; Face interna da jaqueta com fita seladora em 
todas as costuras e elástico roliço com regulador plástico para ajuste da bainha da barra localizado 
na frente; Bainha da barra medindo 3,0 cm de largura; 

Espaço para tarjeta de 100mm de comprimento e 25mm de altura costurado/colado com 
velcro fêmea no lado direito do peito ou; Número/Nome de serviço em BORDADO 
HD/TERMOCOLADO no lado direito em letreiro amarelo ouro, e a “Tipagem sanguínea” em letreiro 
vermelho, fonte Arial Bold, tamanho 10mm de altura por 5mm de largura;  

Listeis em BORDADO HD/TERMOCOLADO nas partes superiores das mangas, a partir de 4,5cm 
da costura do corpo da camisa, sendo:  

_No lado direito, listel em arco com a inscrição com o “NOME DO MUNICÍPIO”, medindo 3cm 
(altura) x 12cm (largura) em fonte Arial Bold, amarelo ouro, tamanho 1cm (altura) x 0,5cm 
(largura); e abaixo deste arco, a “BANDEIRA DO MUNICÍPIO” em tamanho de 7cm (largura) x5cm 
(altura).;_No lado esquerdo, listel em arco com a inscrição “GUARDA MUNICIPAL”, medindo 3cm 
(altura) x 12cm (largura) em fonte Arial Bold, amarelo ouro, tamanho 1cm (altura) x 0,5cm 
(largura); ou Espaço para tarjeta com velcro fêmea na mesma medida do listel. E abaixo deste 
arco, o “BRASÃO DA GM” em tamanho de 7cm (largura) x 9cm (altura);  

Etiqueta interna costurada, na cor branca informando: Composição do tecido; modo/símbolos 
de lavagem, modelo/tamanho do manequim, Razão social e CNPJ do Fornecedor da confecção e do 
fabricante do tecido; Data e País de fabricação. 

Todos os Bordados HD/Termocolado devem ser confeccionados em etiqueta Tear Jakard em 
alta definição, fundo em Super Prestige, figura em Poliéster fio Detrex com recorte a Laser e 
acabamento termocolante, fixados com prensa térmica e acabamento nas bordas de bordado em 
linha amarelo ouro, com pontos fechados (não podendo ser em zig-zague) na largura de 3mm. 

Tamanho: PP/P/M/G/GG e sob medida. 
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Imagens meramente ilustrativas. O produto deve ser similar com as características descritas neste documento. 
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Item 036 JAQUETA MOTOCICLISTA (unidade) 

Jaqueta operacional de motociclista (unissex) para segurança e proteção individual no uso 
diário no trânsito. Com os seguintes detalhes de confecção: 

Tecido: tecido MAXTEX® ou similar com titulagem de fio 100% poliéster de no mínimo 600 
Denier na COR AZUL MARINHO NOITE e possuir áreas com tecido de fio 100% poliéster Mesh 
(telado) na mesma cor. O tecido de poliéster de no mínimo 600 Denier deve este ser resistente à 
abrasão com valores mínimos de 6.000 ciclos sem desgaste do tecido de acordo com a norma 
ASTM D 884/09; Esse mesmo tecido deve resistir: a tração da trama com forças de no mínimo 
1.100 N (CV: 2,16%) e alongamento da trama mínimo de 22% (CV: 2,27%), a tração do urdume com 
forças de no mínimo a 1.430 N (CV: 7,58%) e alongamento do urdume mínimo de 23% (CV: 3,47%) 
sendo todos esses testes de acordo com a norma NBR 11912/01, além de ter que resistir ao rasgo 
da trama e urdume de acordo com a norma ASTM D 1424/09 a uma força de 6.400g e não rasgar; 
Também o tecido de poliéster externo deve apresentar uma estrutura em tela de acordo com a 
norma NBR 12546/91 e espessura mínima de 0,45mm de acordo com a norma NBR 13371/05; Esse 
mesmo tecido externo da jaqueta em  poliéster deve possuir no mínimo grau 4 de solidez na cor à 
fricção a seco e a úmido de acordo com a norma NBR ISO 105-X12:2007, também de no mínimo 
grau 4 para transferência de cor e grau 5 para alteração na cor à ações de lavagem doméstica a 
40ºC respeitando a norma NBR ISO 105-C06:2010, além de possuir no mínimo  grau 5 na solidez da 
cor do tecido ao suor ácido e alcalino tanto para a transferência de cor, como para alteração na cor 
de acordo com a norma vigente NBR ISO 105-E04:2009.  Em sua construção, a jaqueta deve possuir 
uma camada interna  formada por membrana resistente a água de poliuretano REISSA® ou similar 
qualidade com resistência mínima de 9.000 mm/H20 de acordo com a norma internacional AATCC 
127:2003,  também possuir uma permeabilidade ao vapor d’água de no mínimo 1,90 mg/cm²h de 
acordo com a norma  NBR ISO 20344:2008 6.6,recobrindo áreas dos braços e tronco  e  ter um 
forro em tecido 100% poliéster com costura dupla reforçada na região das axilas, essa membrana 
juntamente com o forro em poliéster deve ser  conectada a parte interna da jaqueta por 
intermédio de zíper interno YKK®  ou similar.  Deve possuir forro térmico removível de manga longa 
através de um zíper YKK® ou similar com tecido TERMOLITE® ou similar que proporciona respiração 
e variação de graus conforme temperatura externa, elevando o conforto térmico do conjunto.  Por 
sua vez a jaqueta deve possuir um forro em tecido 100% poliéster Mesh para facilitar a 
transpiração e apresentar gola transpassada tipo padre com acabamento na sua parte superior em 
Neoprene com fechamento em Velcro onde os acabamentos deverão ser de cor preta.  

Abertura: (01) uma abertura frontal em toda a sua extensão (comprimento) através de zíper 
de alta resistência YKK® ou similar onde a mesma deve estar sob uma lapela de tecido poliéster 
fechada por velcro. Possuir ajuste na cintura através de cintas de aperto com Velcro. A jaqueta 
deve possuir proteção interna para ombros, cotovelos e costas, podendo ser removível, este 
material terá que possuir aprovação CE (Certificado Europeu de Conformidade), respeitando a 
classificação Tipo A para ombros e Tipo B para cotovelos de acordo com a norma EN 1621-1/1997.  
No peito, costas e área interna dos braços da jaqueta deverão conter partes confeccionadas em 
tecido em poliéster tipo mesh na cor azul marinho noite. Na parte traseira, interna, inferior da 
jaqueta, deverá conter um zíper YKK® ou similar, para servir como elo de conexão com a calça. 
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Jaqueta com mangas longas, com perfeito acabamento nos punhos com ajustadores de através de 
zíper YKK® ou similar, e Velcro na cor preta.  Na manga do braço esquerdo, acima do ajuste de zíper 
do punho, deverá conter 02 (duas) faixas de refletivos Reflex da marca Schoeller®, tendo como 
medida cada uma dessas faixas de 02 (dois) centímetros de largura e também o espaçamento entre 
elas, posicionadas inclinadas sobre um ângulo entre 35º a 45º graus. Dois bolsos laterais com 
fechamento em zíper YKK® ou similar. Possuir uma altura de ajustador na parte interna de cada 
braço, sendo de material resistente à tensão e regulagem por botão de pressão Snap 15 mm 
(diâmetro) e acabamento na cor preta.  Nas cavas e acima dos cotovelos, deve conter painéis de 
tecidos flexíveis com o intuito de garantir maior mobilidade. Possuir faixas nos braços, peito e 
costas com frisos refletivos REFLEX da marca Schoeller® ou similar, embutidos nas costuras da 
jaqueta, onde o material refletivo deverá ser de alta resistência e refletância (retro reflexão).  

Aviamentos e acabamentos da jaqueta devem seguir as cores correspondentes aos tecidos 
utilizados para melhor homogeneidade do conjunto.   

Certificados: Os certificados e Laudos Técnicos devem ser autênticos, nacionais ou 
estrangeiros, homologados em laboratórios certificados pelos órgãos responsáveis de seus 
respectivos países. 

Laudos: Resistência à abrasão em tecidos conforme norma ASTM D 3884/09; Resistência à 
tração em tecidos conforme norma NBR 11912/01; Resistência ao rasgo em tecidos conforme 
norma ASTM D 1424/09; Estrutura em tecidos conforme norma NBR 12546/91; Espessura em 
tecidos conforme norma NBR 13371/05; Solidez ao suor em tecidos conforme norma NBRISO 105-
E04/2009; Solidez a lavação 40ᵒc em tecidos conforme norma NBRISO 105-C06:2010; Solidez a 
fricção em tecidos conforme norma NBRISO 105-X12:2007; Resistência à pressão por coluna d’água 
conforme norma AATCC 127/2003; Permeabilidade ao vapor d’água conforme norma NBR ISO 
20344/2008 6.6; Proteção CE – Proteções ombros conforme norma EN 1621-1/1997; Proteção CE – 
Proteções cotovelo/joelhos conforme norma EN 1621-1/1997. 

Espaço para tarjeta de 100mm de comprimento e 25mm de altura costurado/colado com 
velcro fêmea no lado direito do peito ou; Número/Nome de serviço em BORDADO 
HD/TERMOCOLADO no lado direito em letreiro amarelo ouro, e a “Tipagem sanguínea” em letreiro 
vermelho, fonte Arial Bold, tamanho 10mm de altura por 5mm de largura;  

Listeis em BORDADO HD/TERMOCOLADO nas partes superiores das mangas, a partir de 4,5cm 
da costura do corpo da camisa, sendo:  

_No lado direito, listel em arco com a inscrição com o “NOME DO MUNICÍPIO”, medindo 3cm 
(altura) x 12cm (largura) em fonte Arial Bold, amarelo ouro, tamanho 1cm (altura) x 0,5cm 
(largura); e abaixo deste arco, a “BANDEIRA DO MUNICÍPIO” em tamanho de 7cm (largura) x 5cm 
(altura).;_No lado esquerdo, listel em arco com a inscrição “GUARDA MUNICIPAL”, medindo 3cm 
(altura) x 12cm (largura) em fonte Arial Bold, amarelo ouro, tamanho 1cm (altura) x 0,5cm 
(largura); ou Espaço para tarjeta com velcro fêmea na mesma medida do listel. E abaixo deste 
arco, o “BRASÃO DA GM” em tamanho de 7cm (largura) x 9cm (altura);  

Etiqueta interna costurada, na cor branca informando: Composição do tecido; modo/símbolos 
de lavagem, modelo/tamanho do manequim, Razão social e CNPJ do Fornecedor da confecção e do 
fabricante do tecido; Data e País de fabricação. 

Todos os Bordados HD/Termocolado devem ser confeccionados em etiqueta Tear Jakard em 
alta definição, fundo em Super Prestige, figura em Poliéster fio Detrex com recorte a Laser e 
acabamento termocolante, fixados com prensa térmica e acabamento nas bordas de bordado em 
linha amarelo ouro, com pontos fechados (não podendo ser em zig-zague) na largura de 3mm. 
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Tamanho: PP/P/M/G/GG e sob medida. 

Imagens meramente ilustrativas. O produto deve ser similar com as características descritas neste documento. 
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Item 037 CALÇA MOTOCICLISTA (unidade) 

Calça tática de motociclista (masculina e feminina) para segurança e proteção individual no 

uso diário no trânsito, com antideslizante entre as pernas, dois bolsos laterais, Protetores 

homologados CE nos joelhos. Com os seguintes detalhes de confecção: 

Tecido: tecido MAXTEX® ou similar com titulagem de fio 100% poliéster de no mínimo 600 

Denier na COR AZUL MARINHO NOITE e possuir áreas com tecido de fio 100% poliéster Mesh 

(telado) na mesma cor. O tecido de poliéster de no mínimo 600 Denier deve este ser resistente à 

abrasão com valores mínimos de 6.000 ciclos sem desgaste do tecido de acordo com a norma 

ASTM D 884/09;  

Esse mesmo tecido deve resistir: a tração da trama com forças de no mínimo 1.100 N (CV: 

2,16%) e alongamento da trama mínimo de 22% (CV: 2,27%), a tração do urdume com forças de no 

mínimo a 1.430 N (CV: 7,58%) e alongamento do urdume mínimo de 23% (CV: 3,47%) sendo todos 

esses testes de acordo com a norma NBR 11912/01, além de ter que resistir ao rasgo da trama e 

urdume de acordo com a norma ASTM D 1424/09 a uma força de 6.400g e não rasgar; Também o 

tecido de poliéster externo deve apresentar uma estrutura em tela de acordo com a norma NBR 

12546/91 e espessura mínima de 0,45mm de acordo com a norma NBR 13371/05; Esse mesmo 

tecido externo em  poliéster deve possuir no mínimo grau 4 de solidez na cor à fricção a seco e a 

úmido de acordo com a norma NBR ISO 105-X12:2007, também de no mínimo grau 4 para 

transferência de cor e grau 5 para alteração na cor à ações de lavagem doméstica a 40ºC 

respeitando a norma NBR ISO 105-C06:2010, além de possuir no mínimo  grau 5 na solidez da cor 

do tecido ao suor ácido e alcalino tanto para a transferência de cor, como para alteração na cor de 

acordo com a norma vigente NBR ISO 105-E04:2009. 

Camada Interna: formada por membrana resistente a água de poliuretano REISSA® ou similar 

qualidade com resistência mínima de 9.000 mm/H20 de acordo com a norma internacional AATCC 

127:2003,  também possuir uma permeabilidade ao vapor d’água de no mínimo 1,90 mg/cm²h de 

acordo com a norma  NBR ISO 20344:2008 6.6, e ter um forro em tecido 100% poliéster com 

costura dupla reforçada , essa membrana juntamente com o forro em poliéster deve ser  

conectada a parte interna da peça por intermédio de zíper interno YKK®  ou similar.   
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Forro térmico removível: através de um zíper YKK® ou similar com tecido TERMOLITE® ou 

similar para respiração e variação de graus conforme temperatura externa, elevando o conforto 

térmico do conjunto.  Possuir um forro em tecido 100% poliéster Mesh para facilitar a transpiração 

Cós: Cinta de ajuste na cintura e acabamento do cós em Neoprene com fechamento em Velcro 

onde os acabamentos deverão ser de cor preta. Na parte traseira externa, inferior do cós, deverá 

conter um zíper YKK® ou similar para servir como elo de conexão com a jaqueta. 

Etiqueta interna costurada, na cor branca informando: Composição do tecido; modo/símbolos 
de lavagem, modelo/tamanho do manequim, Razão social e CNPJ do Fornecedor da confecção e do 
fabricante do tecido; Data e País de fabricação. 

Tamanho: PP/P/M/G/GG/GGG/GGGG e sob medida. 
 

 
Imagens meramente ilustrativas. O produto deve ser similar com as características descritas neste documento. 

 
 

 
MASCULINO PP P M G GG GGG GGGG 

 
 

FEMININO PP P M G GG GGG GGGG 



 

91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item 038 CAMISA DE COMBATE (unidade) 

Camisa tática (unissex) de 02 (duas) partes (1: tronco, 2: mangas e colarinho) sendo cada uma 

confeccionada com um tipo específico de tecido, na cor azul marinho noite, com os seguintes 

detalhes de confecção: 

TRONCO: O segmento da frente e das costas deverá ser confeccionado com tecido leve, 

antimicróbico/antibactericida, de alta capacidade de absorção de umidade e que facilite o controle 

de temperatura do corporal pelo processo de transpiração; não propagante de chamas, de extrema 

leveza, alto desempenho e que propicie grande conforto, tendo a seguinte composição: 55% 

Algodão, 37% Poliéster e 8% Spandex. O segmento das axilas e laterais do tronco serão de tecido 

com as mesmas propriedades, porém, com a seguinte composição: 55% algodão, 41% Poliéster e 

4% Spandex. Todos na cor azul marinho noite; 

MANGAS e COLARINHO: As mangas e o “colarinho Mandarim” deverão ser confeccionados 
com o tecido RIPSTOP Tecido em Rip stop, 50% poliamida, 50% algodão, de rapidez de secagem no 
processo transpiração. 

NA REGIÃO FRONTAL DO TRONCO haverá abertura no sentido de cima para baixo por zíper 
YKK®, de qualidade similar, ou superior, sendo este da mesma cor do tecido que compõe esta parte 
do fardamento, com cadarço do tipo “P12” de dimensões 23,5cm X 2,5cm, com o cursor do tipo 
“P” com trava de pino, modelo Poliéster Fino “3C – DSYG”, ou superior de modelo similar. A parte 
interna do zíper, que estará em contato com tórax do Operador, deverá ser revestida com tecido 
que impeça a irritação da pele através da fricção desta com o material, propiciando o uso 
confortável do fardamento.  

PUNHOS: A abertura da manga deverá ser regulável por tira de velcro. Em ambos os braços 
haverá bolso ergonômico, na região logo abaixo do músculo deltoide, posicionado diagonalmente, 
com fechamento por por zíper YKK®, de qualidade similar, ou superior. 
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Número/Nome de serviço em BORDADO HD/TERMOCOLADO no lado direito em letreiro 
amarelo ouro, e a “Tipagem sanguínea” em letreiro vermelho, fonte Arial Bold, tamanho 10mm de 
altura por 5mm de largura;  

Listeis em BORDADO HD/TERMOCOLADO nas partes superiores das mangas, a partir de 4,5cm 
da costura do corpo da camisa, sendo:  

_No lado direito, listel em arco com a inscrição com o “NOME DO MUNICÍPIO”, medindo 3cm 
(altura) x 12cm (largura) em fonte Arial Bold, amarelo ouro, tamanho 1cm (altura) x 0,5cm 
(largura); e abaixo deste arco, a “BANDEIRA DO MUNICÍPIO” em tamanho de 7cm (largura) x 5cm 
(altura).; 

_No lado esquerdo, listel em arco com a inscrição “GUARDA MUNICIPAL”, medindo 3cm 
(altura) x 12cm (largura) em fonte Arial Bold, amarelo ouro, tamanho 1cm (altura) x 0,5cm 
(largura); ou Espaço para tarjeta com velcro fêmea na mesma medida do listel. E abaixo deste 
arco, o “BRASÃO DA GM” em tamanho de 7cm (largura) x 9cm (altura);  

Etiqueta interna costurada, na cor branca informando: Composição do tecido; modo/símbolos 
de lavagem, modelo/tamanho do manequim, Razão social e CNPJ do Fornecedor da confecção e do 
fabricante do tecido; Data e País de fabricação. 

Todos os Bordados HD/Termocolado devem ser confeccionados em etiqueta Tear Jakard em 
alta definição, fundo em Super Prestige, figura em Poliéster fio Detrex com recorte a Laser e 
acabamento termocolante, fixados com prensa térmica e acabamento nas bordas de bordado em 
linha amarelo ouro, com pontos fechados (não podendo ser em zig-zague) na largura de 3mm. 

 
Tamanho: PP/P/M/G/GG/EX e sob medida. 
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I
magens meramente ilustrativas. O produto deve ser similar com as características descritas neste documento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item 039 VESTIDO GESTANTE (unidade) 
 

Vestido para Gestante, em tecido Oxford, 100% poliéster, 170grs (no mínimo), na cor azul 
marinho noite, decote em "V", pespontado, com fechamento na parte de trás, até a linha da 
cintura, por meio de fecho em zíper invisível, sendo ajustável externamente nas costas por meio de 
faixas do mesmo tecido com 20 mm de largura e 300mm de comprimento; Não possui mangas;  

O comprimento se estende até os joelhos, cobrindo-os; Possui duas pregas frontais, com 
profundidade de 100mm e equidistantes em 200mm, iniciando-se na altura dos bustos e indo até a 
extremidade inferior do vestido, com a finalidade de acompanhar o crescimento abdominal; 06 - 
possui uma prega macho, em continuação da costura traseira, iniciando-se a 220mm do final da 
bainha; deverá será feita na altura dos joelhos, e terá 20 mm de largura. Tabela de medidas para 
peças prontas. Observando que a medida da cintura se dá abaixo do busto.  

Número/Nome de serviço em BORDADO HD/TERMOCOLADO no lado direito em letreiro 
amarelo ouro, e a “Tipagem sanguínea” em letreiro vermelho, fonte Arial Bold, tamanho 10mm de 
altura por 5mm de largura;  
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Etiqueta interna costurada, na cor branca informando: Composição do tecido; modo/símbolos 

de lavagem, modelo/tamanho do manequim, Razão social e CNPJ do Fornecedor da confecção e do 
fabricante do tecido; Data e País de fabricação. 

Todos os Bordados HD/Termocolado devem ser confeccionados em etiqueta Tear Jakard em 
alta definição, fundo em Super Prestige, figura em Poliéster fio Detrex com recorte a Laser e 
acabamento termocolante, fixados com prensa térmica e acabamento nas bordas de bordado em 
linha amarelo ouro, com pontos fechados (não podendo ser em zig-zague) na largura de 3mm. 

 

 
 
 
 
 

Item 040 SAIA SOCIAL (unidade) 
 

Saia social em tecido Oxford, 100% poliéster, 170grs (no mínimo), na cor azul marinho noite, 

com zíper e cós modelo tradicional; Forro solto na bainha, ligeiramente “EVASÉE”, sobre os joelhos. 

No lado esquerdo, terá um zíper de 180 mm, saindo do cós; cós inteiriço, fechado no transpasse 

por um gancho metálico. O cós tem 35 mm de altura. Partindo do cós uma costura vertical na parte 

traseira, que mantém justa até a parte média das coxas, onde desajusta-se numa curva suave que 

prossegue unindo o tecido até 270 mm antes da bainha, deixando ali uma abertura. Duas pences 

na parte de trás. A bainha na altura dos joelhos (curta). 

Etiqueta interna costurada, na cor branca informando: Composição do tecido; modo/símbolos 
de lavagem, modelo/tamanho do manequim, Razão social e CNPJ do Fornecedor da confecção e do 
fabricante do tecido; Data e País de fabricação. 



 

95 

 

 

 
 

Imagens meramente ilustrativas. O produto deve ser similar com as características descritas neste documento. 
 
 
 

Responsável Técnico :  
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PREGÃO PRESENCIAL nº 08/2017 

ANEXO II 

MINUTA 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - CM Granpal nº XX/2017 

 

Compromisso celebrado entre o CONSÓRCIO PÚBLICO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE, inscrito no CNPJ sob o nº 13693153/0001-03, situado na 
avenida das Indústrias 469, sala 101, Porto Alegre/RS, doravante denominado CM Granpal, neste ato 
representado pelo seu diretor executivo José Calvi, CPF. Nº 999.999.999-99 e  ............(empresa) 
.........., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 99.999.999/9999-99, com 
endereço (rua/av) ..............., nº ......, ......, bairro ........., cidade ......., estado ......, neste ato 
representada pelo(a) sr(a). XXXXXXXXX, CPF nº 999.999.999-99, RG nº 99999999, doravante 
denominada COMPROMITENTE, para o registro de preços de acordo com o objeto da Cláusula 
Primeira.  

O presente compromisso tem seu fundamento e finalidade na consecução do objeto descrito abaixo, 
constante no EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2017, regendo-se em especial pela Lei Federal 
8.666/1993, pela Lei Federal 10.520/2002, pelo Decreto Federal 7.892/2013 e pelas Resoluções CM 
Granpal 03/2016 e 04/2016, bem como pela legislação superveniente, 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 PRIMEIRA – DO OBJETO E DO PREÇO 

O objeto da presente licitação é a seleção de propostas visando o registro de preços, por meio de 
pregão presencial, para aquisição DE UNIFORMES DAS GUARDAS MUNICIPAIS, nos quantitativos 
indicados no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, durante o período de doze meses, a contar da 
assinatura da ata de registro de preços.  

Lote  Item Quantidade DESCRIÇÃO DO OBJETO Valor (R$) 

1 1  Agasalho (conjunto)  

1 2  Boné  

1 3  Boné com Listra  

1 4  Boné Camuflado  

1 5  Cachecol  

1 6  Calça Corsário  

1 7  Calção Masculino  

1 8  Calça Operacional Rip Stop  

1 9  Calça Operacional rip stop com reforço joelhos  

1 10  Calça operacional em rip stop camuflada  

1 11  Camisa manga curta rip stop  
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1 12  Camisa manga curta rip stop camuflado  

1 13  Camisa manga longa rip stop  

1 14  Camisa manga longa rip stop camuflado  

1 15  Gandola manga longa em rip stop   

1 16  Gandola manga longa em rip stop camuflado  

1 17  Camisa Polo  

1 18  Camiseta manga curta  

1 19  Camiseta manga longa gola rolê  

1 20  Cinto em nylon azul marinho  

1 21  Luvas de Lapela  

1 22  Macacão manutenção Unissex azul noite  

1 23  Camisa social manga curta  

1 24  Camisa social manga longa  

1 25  Calça social Masculina  

1 26  Calça social Feminina  

1 27  Jaqueta administrativa manga longa  

1 28  Meias cano alto  

1 29  Rede para cabelo  

1 30  Roupa térmica  

1 31  Suéter unissex  

1 32  Tarjeta de Identificação  

1 33  Top Feminino azul marinho noite  

1 34  Jaqueta nylon tipo parka  

1 35  Jaqueta operacional modular  

1 36  Jaqueta motociclista unissex  

1 37  Saia social   

1 38  Camisa de Combate  

1 39  Vestido Gestante em Oxford  

1 40  Saia social em Oxford  

   Valor total do lote:  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

O prazo de validade deste registro de preços é de doze meses, a contar da publicação deste 
instrumento na imprensa oficial - diário oficial dos Municípios/FAMURS. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

O município consorciado ou conveniado, logo após a emissão da nota de empenho, enviará ao 
CONTRATADO uma via do documento, assim como a ordem de compras. A nota de empenho, 
conforme faculdade estabelecida no artigo 62, caput da Lei Federal 8.666/1993, será o instrumento 
hábil para formalizar a contratação. Em caso de decadência ao direito de contratar, aplicar-se-á o 
disposto no artigo 25 do Decreto Federal 5.450/2005. 



 

99 

CLÁUSULA QUARTA - RESPONSABILIDADES: 

A - DA CONTRATADA 

1. Garantir a qualidade nas tarefas compatíveis com os padrões e normas utilizadas e definidas pelo 
contratante. 

2. Estar à disposição da contratante, nos dias úteis, no horário comercial. 

3. Garantir, na vigência do contrato, a partir do aceite final da contratante, todas as manutenções 
corretivas decorrentes de erros ou falhas, sem ônus a contratante. 

4. A contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir, no todo ou em parte, o objeto do presente 
contrato, salvo com prévia e expressa autorização da contratante, observadas as disposições legais 
pertinentes. 

5. Arcar com quaisquer danos ou prejuízos causados a contratante, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do contrato. Nos casos de danos, prejuízos, avarias ou subtração de bens, os valores 
correspondentes deverão ser descontados da(s) fatura(s) seguinte(s) da contratada ou ajuizada, se for 
o caso, a dívida, sem prejuízo das demais sanções previstas no contrato. 

6. Comunicar à contratante, de forma detalhada, toda e qualquer ocorrência de acidentes verificada no 
curso da execução contratual. 

7. Cumprir os prazos estipulados no cronograma acordado e aprovado com a contratante. 

8. Manter, em observância às obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigida no processo licitatório. 

9. Cumprir o acordo estipulado no termo de referência e no contrato, ficando sujeito a sanções em caso 
de descumprimento. 

10. Responder civil e criminalmente por eventuais danos causados por seus funcionários/colaboradores, 
prepostos ou terceiros sob seus serviços. 

11. Prestar atendimentos à contratante sempre por meio de funcionário devidamente qualificado e 
identificado. 

12. Indicar o nome de pelo menos um funcionário (preposto), com os números de telefone para contrato, 
responsável pelo atendimento das demandas ocorridas dentro ou fora do horário comercial. 

B - DA CONTRATANTE 

1. Acompanhar e fiscalizar o andamento da entrega do material, assegurando-se, e forma preventiva e 
corretiva. 

2. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela contratada. 

3. Não permitir que outrem execute o objeto contratado. 

4. Aplicar as penalidades e multas à contratada, mediante o devido processo legal, garantindo o 
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contraditório e a ampla defesa. 

5. Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar o atendimento das exigências 
contratuais, sob o efeito de fiscalização. 

6. Designar, durante o horário de entrega dos bens, fiscal de contrato, visando o perfeito controle de 
atendimentos, de acordo com o artigo 68 da Lei Federal 8.666/1993. 

7. Efetuar o pagamento à contratada, nas condições e preços pactuados, à vista da nota fiscal/fatura 
devidamente atestada, depois de constatado o cumprimento de todas as formalidades e exigências 
contratuais. 

8. A contratante se reserva o direito de efetuar auditoria e vistoria, a qualquer tempo, nos bens 
entregues pela contratada. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO 

O acompanhamento, o atesto e a fiscalização será exercida por representante da contratante, neste ato 
denominado FISCAL, devidamente credenciado, ao qual competira dirimir as dúvidas que surgirem no curso de 
execução do objeto contratado, devendo ser indicado pelo município contratante por meio de portaria 
específica com esta finalidade.  

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 

O pagamento ocorrerá após a entrega dos materiais e instalação e atestado pelo fiscal responsável 
pelo contrato/ata, a nota fiscal estar liquidada pelo ordenador da despesa, quando poderá ser 
realizado até o quinto dia útil do mês subsequente à entrega dos materiais. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE DE PREÇOS 

Os valores dos preços registrados não serão reajustados durante a validade da presente ata de 
registro de preços.  

Os valores dos contratos administrativos advindos da ata de registro de preços serão corrigidos 
anualmente, decorridos doze meses do presente contrato, de acordo com a variação do Índice Geral 
de Preços de Mercado (IGP-M), da Fundação Getúlio Vargas ou em caso de este se tornar inaplicável 
em virtude de disposição legal, será aplicado àquele que o estiver substituindo segundo 
regulamentação legal.  

CLÁUSULA OITAVA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

I – Dos direitos 

a) do CM Granpal: contratar diretamente ou por meio dos municípios consorciados, e do 
CODEPAMPA, se necessário e nas quantidades que lhe aprouver, o objeto desta Licitação, respeitadas 
quanto aos pedidos, as seguintes limitações. 
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b) do compromitente: ser contratado pelos municípios consorciados do CM Granpal, e CODEPAMPA 
que utilizarem o pregão presencial registro de preços ou, em igualdade de condições, ser preferido, 
no caso de contratação por outra forma.  

II – Das obrigações 

a.1) Os municípios consorciados e os do CODEPEMPA: contratar com aquele que detém o preço 
registrado ou, em igualdade de condições, dar preferência a eles, se contratar por outra forma.  

b) – do compromitente. 

b.1) atender, nas condições estabelecidas no edital e na presenta ata, todos os pedidos de 
contratação durante o período de duração do registro de preços; 

b.2) entregar o item solicitado pelos municípios consorciados do CM Granpal e CODEPAMPA no prazo 
estabelecido no cronograma de trabalho do termo de referência, no local indicado na nota de 
empenho e ordem de início, que deverá corresponder ao bem/produto ofertado, inclusive marca e 
fabricante. 

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

O preço registrado poderá ser cancelado: 

I – pelo CM Granpal quando: 

a) o COMPROMITENTE não cumprir as exigências do instrumento convocatório; 

b) o COMPROMITENTE não formalizar o contrato decorrente do registro de preços ou não retirar 
instrumento equivalente no prazo estabelecido; 

c) ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro 
de preços; 

d) os preços registrados apresentarem-se superiores aos constantes no anexo I desta ata; 

e) o COMPROMITENTE der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de 
preços por um dos motivos elencados no artigo 78 e seus incisos da Lei Federal 8.666/1993, e 

f) por razão de interesse público, devidamente justificado pelo CM Granpal. 

II – pelo COMPROMITENTE fornecedor de bens, mediante solicitação por escrito, comprovando estar 
impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de 
preços, com antecedência de trinta dias, sem prejuízo das penalidades previstas no instrumento 
convocatório, neste termo, bem como perdas e danos. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES 

O COMPROMITENTE sujeita-se às seguintes penalidades: 



 

102 

I – Multas 

a) O atraso ou a não-entrega dos produtos solicitados implicará multa de 10% sobre o valor da nota 
fiscal/fatura/ordem de compra. 

b) Ocorrendo apenas entrega parcial do produto, incidirá multa de 10% sobre o valor do saldo não 
entregue. 

c) As multas deverão ser recolhidas na conta bancária indicada pelo município, mediante 
comprovante de recolhimento, no prazo de trinta dias a contar da intimação, podendo o CM Granpal, 
a seu critério, encaminhar para desconto, na sua totalidade, da fatura ou do saldo remanescente. 

d) A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 20% do valor atualizado 
do contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse 
público e da possibilidade de rescisão contratual. 

II – Suspensão do direito de contratar com o CM Granpal e com os Municípios Consorciados, de 
acordo com a seguinte graduação: 

a) cinco anos: recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente dentro do prazo de três dias úteis, contados de sua retirada; 

b) um ano: pela inexecução total ou parcial injustificada do contrato; 

c) seis meses: pelo cumprimento irregular das cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

III - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

Parágrafo único. As sanções previstas nos incisos II e III desta cláusula poderão também ser aplicadas 
AO COMPROMITENTE nas seguintes hipóteses: 

I – injustificadamente retardar a execução do objeto desta licitação; 

II – injustificadamente, não mantiver as condições estabelecidas em sua proposta e neste termo; 

III – fizer declaração falsa ao CM Granpal ou a qualquer de seus municípios consorciados; 

IV – falhar ou fraudar na execução do presente termo; 

V – tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

VI – tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos desta contratação;  

VII – demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a administração em virtude de atos 
ilícitos praticados. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DA EFICÁCIA 

O presente termo de registro de preços somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula no 
veículo oficial de divulgação do CM Granpal. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Eventuais alterações que se sejam necessárias durante a vigência da ata, após o devido 
processamento, serão efetuadas por meio de termos aditivos cujo controle será feito pelo CM 
Granpal. 

Fica eleito o Foro de Porto Alegre/RS para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente 
instrumento, quando não resolvidas administrativamente. 

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente ata em duas vias, de igual 
teor. 

Porto Alegre, RS, XX de XXXX de 2017. 

 

_______________________                                                     _________________________ 

     CM Granpal                                                                               COMPROMITENTE 

      José Calvi                                                                                    nome 

Diretor Executivo                                                                             cargo 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº  11/2017 

ANEXO III 

Modelo de carta de credenciamento 

 

 

Pelo presente, credenciamos o(a) sr.(a) ..........................................................................., 
portador(a) da cédula de identidade número ........................................ e CPF número 
............................................................................................., a participar da licitação instaurada pelo 
CM Granpal, na modalidade pregão presencial, na qualidade de representante legal, outorgando-lhe 
poderes para pronunciar-se em nome da licitante............................................................ 
..........................................................................., CNPJ número ..............................................................., 
bem como formular propostas, apresentar declarações e praticar todos os demais atos inerentes ao 
certame. 

 

 

 

Porto Alegre, .... de ............................ de 20.......  

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Diretor(a), sócio(a)-gerente ou representante legal 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº  11/2017 

ANEXO IV 

Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte 

 

 

 

 

 

Declaro, sob as penas da lei, que a licitante .............................................................., CNPJ 
número ........................................., se enquadra na definição do artigo 3° da Lei Complementar 
123/2006, pelo que pretende exercer o direito de preferência conferido por esta lei e que, para 
tanto, atende suas condições e requisitos, não estando incursa em nenhum dos impedimentos 
constantes de seu § 4º.  

 

 

 

 

__________________________ 

Assinatura do/a contador/a 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº  11/2017 

ANEXO V 

Modelo de declaração de idoneidade 

 

 

Declaro, sob as penas da lei, que a empresa 
...................................................................................  não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou 
contratar com a administração pública, nos termos dos incisos III e IV do artigo 87 da Lei Federal 
8.666/1993, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos 
documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, 
regularidade fiscal e econômico-financeira.  

 

 

 

Porto Alegre, .... de ............................ de 20.......  

 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Diretor(a), sócio(a)-gerente ou representante legal 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº  11/2017 

ANEXO VI 

 

Modelo de declaração de cumprimento ao  

disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da CF/1988 

 

 

 

Declaro, sob as penas da lei, para fins desta licitação, que 
..........................................................................................................., cumpre ao disposto no inciso 
XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, bem como que comunicará 
ao CONSÓRCIO PÚBLICO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO 
ALEGRE – CM GRANPAL qualquer fato ou evento superveniente que altere a situação atual.  

Ressalva: (               ) emprega menor a partir de quatorze anos na condição de aprendiz.  

 

 

 

Porto Alegre, .... de ............................ de 20.......  

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Diretor(a), sócio(a)-gerente ou representante legal 

 


