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ATENÇÃO 

 
 
SOLICITAMOS AOS INTERESSADOS EM PARTICIPAR 

DESTE PREGÃO ELETRÔNICO, POR FAVOR, 

PREENCHER A RETIRADA DE EDITAL QUE SE 

ENCONTRA NA PÁGINA SEGUINTE E ENVIAR PARA O 

E-MAIL: licitacaovassouras@gmail.com. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020  
Aquisição de equipamentos e uniformes para atender às necessidades da SUPERINTENDÊNCIA DE 

ORDEM PÚBLICA E OS DEMAIS ORGÃO SUBORDINADOS.  

EXCLUSIVO ME/EPP/MEI 

 
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

 
 
RAZÃO SOCIAL: ______________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 

 

CNPJ: ___________________________ 

 

ENDEREÇO: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

TELEFONE: _________________________ FAX: _____________________________ 

 

E.MAIL: ______________________________________________________________ 

 

REPRESENTANTE: _____________________________________________________ 

 

RG DO REPRESENTANTE: __________________________ 

 

TELEFONE: ___________________________________________________________ 

 

DATA:_____/_____/___ 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020 
Aquisição de equipamentos e uniformes para atender às necessidades da SUPERINTENDÊNCIA DE 

ORDEM PÚBLICA E OS DEMAIS ORGÃO SUBORDINADOS.  

EXCLUSIVO ME/EPP/MEI 

 

E D I T A L 

1. INTRODUÇÃO 

O MUNICÍPIO DE VASSOURAS, inscrito no CNPJ sob o nº 32.412.819/0001-52, por 

meio de seu Pregoeiro substituto nomeado pela Portaria nº 578/2020, torna público 

que, devidamente autorizado pelo Ordenador de Despesa, Secretário Municipal de 

Governo e Planejamento, Sr. Geovani Nunes Dornelas, na forma do disposto no 

processo administrativo n.º 6.298/2019, fará realizar, no dia 25 de setembro de 2020, 

às 10:00 horas, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR 

PREÇO POR ITEM, que se regerá pela Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, com 

aplicação subsidiária da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto nº 10.024, de 

20.09.2019, pela Lei Complementar nº 123 de 14.12.2006, pelo Decreto Municipal 

2.638/2007, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no presente 

edital. 

 

 1.1 Poderão participar desta licitação, apenas empresas ME/EPP/MEI 
cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, 
registradas ou não no Cadastro de Fornecedores, mantido pela PMV, por 
ser EXCLUSIVA. 

 

1.2 A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada 
no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.brno dia e hora 
indicados no item 4 deste Edital e conduzida pelo pregoeiro com o auxílio de 
sua equipe de apoio, todos designados nos autos do processo em epígrafe. 

 

 

1.3 As retificações deste edital, por iniciativa oficial ou provocada por 
eventuais impugnações, obrigarão a todos os licitantes, devendo ser 
publicadas em todos os veículos em que se deu a publicação originária, 
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação das propostas. 

 

1.4 O edital se encontra disponível no endereço 
eletrônicowww.comprasgovernamentais.gov.br, podendo, alternativamente, 
ser adquirido no site www.vassouras.rj.gov.br. Dúvidas também poderão ser 
dirimidas pelo telefone (24) 2471-9069. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.vassouras.rj.gov.br/
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1.5 Os interessados poderão solicitar esclarecimentos ou formular 
impugnações acerca do objeto deste edital ou interpretação de qualquer de 
seus dispositivos em até 2 (dois) dias úteis anteriores à abertura da sessão, 
diretamente no sistema, e também mediante confirmação de recebimento, 
no e-mail licitacaovassouras@gmail.comcontendo as seguintes informações: 
Razão Social da Empresa, nome completo da Pessoa Física no corpo do e-
mail, CNPJ/CPF, Telefone para Contato, Nome do Responsável pela 
empresa ou de quem solicitar a informação. 

 

1.5.1 Caberá ao pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio e, quando 
necessário pela equipe técnica, responder aos pedidos de esclarecimentos 
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e, caso o pedido seja feito faltando 48 
(quarenta e oito) horas para a realização do certame, o prazo será de até 24 
(vinte e quatro horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de 
propostas. 

 

1.6 Tanto a resposta às impugnações quanto aos pedidos de esclarecimento 
serão divulgados mediante nota, no endereço eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.bre no site do município 
www.vassouras.rj.gov.br, ficando as empresas interessadas obrigadas a 
acessá-lo para a obtenção das informações prestadas pelo Pregoeiro. 

 

2.  OBJETO 

2.1 O objeto do presente Pregão Eletrônico é a Aquisição de equipamentos e 
uniformes para atender às necessidades da SUPERINTENDÊNCIA DE ORDEM 
PÚBLICA E OS DEMAIS ORGÃO SUBORDINADOS, conforme as especificações 
contidas no Termo de Referência–Anexo I.  
 
2.2 – O objeto a ser fornecido deverá atender a todas as especificações e requisitos 
exigidos pelas normas e órgãos de controle e fiscalização de comercialização que lhes 
são pertinentes. 
 
2.3 – O fiscal da contratação fica impedido de receber os produtos licitados que 
estejam fora das especificações técnicas emitidas pelos órgãos oficiais que o 
fiscalizam, ou ainda, que não atendam às exigências contidas no termo de referência. 
 
 2.4 – Eventual recebimento de produtos fora das especificações previstas no item 2.1 
não impede a sua posterior devolução. 
 
 2.5 – Qualquer entendimento entre o fiscalizador e o contratado será realizado 
sempre por escrito, não sendo levadas em consideração, para nenhum efeito, 
quaisquer alegações fundadas em ordens ou declarações verbais.  
 
2.6 – A fiscalização é exercida no interesse do Município de Vassouras e não exclui ou 
reduz a responsabilidade exclusiva do contratado, inclusive perante terceiros, por 

mailto:licitacaovassouras@gmail.com
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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quaisquer irregularidades, as quais, acaso verificadas, não implicarão em 
corresponsabilidade da municipalidade ou de seus prepostos. 
 
2.7 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil do 
contratado pela solidez e segurança do objeto licitado, nem ético-profissional pela 
perfeita execução do objeto, dentro dos limites estabelecidos por lei ou por este edital, 
inclusive perante terceiros. 
 
2.8 As quantidades dos itens indicadas no Termo de Referência consistem em mera 
estimativa e não implicam em obrigatoriedade de contratação, servindo como 
referencial para a elaboração das propostas dos licitantes. 
 
2.9 Os locais, formas e prazos de entrega dos objetos estão indicados no Termo de 
Referência.  
 
3. DO PRAZO DE ENTREGA 

3.1 A Contratada deverá apresentar, em 15 (quinze) dias úteis após o 
recebimento da nota de empenho, modelos dos itens solicitados para a verificação da 
conformidade com as especificações necessárias. 
 

3.2 O objeto do presente termo de referência será recebido em remessa única, 
com prazo não superior a 60 (sessenta) dias úteis após o aceite dos modelos 
apresentados pela Contratada, conforme item anterior. 
 
4. ABERTURA 

4.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio da 
INTERNET, mediante condições de segurança (criptografia e autenticação) 
em todas as suas fases, dirigida pelo pregoeiro designado, a ser realizada 
de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste Edital, 
conforme indicado abaixo: 

              

 Eventos  Dia  Mês  Ano  Horário  

 Início acolhimento das propostas 11   09  2020  10:00  

 Data da realização do Pregão 25   09  2020  10:00  

 Processo nº 6.298/2019    
        

 Tipo  Menor Preço Por Item    
           

 Prazo para impugnação  23/09/2020       

 Data da publicação 11/09/2020         

 Endereço Eletrônico  www.comprasgovernamentais.gov.br  

 Número da licitação no portal  13/2020   
             

 Número UASG do Município 926938           
              
              

 

4.2 Ocorrendo Ponto Facultativo, ou outro fato superveniente de caráter 
público, que impeça a realização dos eventos nas datas acima marcadas, a 
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licitação ficará automaticamente adiada para o mesmo horário do primeiro 
dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação. 

 

5. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

5.1 Os recursos necessários para a aquisição correrão por conta da Natureza da 
Despesa e do Programa de Trabalho a seguir. 
 

 0211061810089.2.906.3390.30.00.00 - Secretaria Municipal de Governo e 
Planejamento - Material de Consumo. 
Fonte: 04 

 
6.TIPO DE LICITAÇÃO 

6.1 O presente Pregão Eletrônico reger-se-á pelo tipo MENOR PREÇO POR ITEM. 

 

7. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

7.1 Poderão participar desta licitação, empresas ME/EPP/MEI, cujo ramo de 

atividade seja compatível com o objeto desta licitação, registradas ou não no 
Cadastro de Fornecedores, mantido pela PMV, por ser EXCLUSIVO. 
 

7.2 Não serão permitidas na licitação as empresas punidas, no âmbito da 

Administração Pública, com as sanções prescritas no art. 7º da Lei Federal 

10.520/2002, bem como nos incisos III e IV do art. 87 da Lei Federal 8.666/ 93.  

 

7.3 Não será permitida a participação na licitação das pessoas físicas e jurídicas 

arroladas no artigo 9º da Lei n.º 8.666/93. 

 

7.4  Um licitante ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo 

econômico ou financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta de preços e, 

caso um licitante, participe em mais de uma proposta de preços, estas propostas não 

serão levadas em consideração e serão rejeitadas. 

 

7.4.1Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou 

financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participação em mais 

de 5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem 

econômica ou financeiramente a outra empresa. 

 

8. CREDENCIAMENTO 

O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 
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8.1O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo 

Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de 

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas 

Brasileira – ICP - Brasil. 

 

8.1.1 Poderão participar neste PREGÃO ELETRÔNICO as 
Empresas que: 

8.1.1.1atendam às condições deste EDITAL e seus Anexos, 
inclusive quanto à documentação exigida para habilitação, constante do item 
12 deste Edital, e estiverem devidamente credenciadas na Secretaria de 
Logística e Tecnologia da Informação - SLTI, do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, através do site 
www.comprasgovernamentais.gov.br e apresentem os documentos nele 
exigidos, em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por 
Cartório de Notas e Ofício competente; 

 

8.1.1.2. Estejam cadastradas no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do § 1º do art. 1º do Decreto 
3.722, de 09.01.2001, publicado no D.O.U. de 10.01.2001 (válido só para 
empresas nacionais); 

 

8.1.1.3 As empresas não cadastradas no SICAF que tiverem 
interesse em participar do presente Pregão Eletrônico, deverão providenciar 
o seu cadastramento e sua habilitação junto ao SICAF DIGITAL. 

 

8.1.1.4 As empresas estrangeiras deverão solicitar o seu 
credenciamento diretamente no COMPRASNET, até 03 (três) dias úteis 
antes da abertura da sessão. Para seu credenciamento deverão fornecer: 
nome, endereço físico, telefone e endereço eletrônico (e-mail) 

 

8.1.1.5 As empresas em recuperação judicial ou 
extrajudicial, desde que no momento da habilitação, apresentem o Plano de 
Recuperação devidamente homologado pelo Juiz competente, na forma do 
Art. 58 e 165 da Lei n.º 11.101/2005.  

8.1.1.6 Não estejam sob falência, concordata, concurso de 
credores, dissolução, liquidação, consórcios de empresas, e não sejam 
controladoras, coligadas ou subsidiárias uma das outras; 

 

8.1.1.7 Não tenham sido declaradas inidôneas por qualquer 
Órgão da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, 
Municipal ou do Distrito Federal, nem estejam punidas com suspensão do 
direito de contratar ou licitar com a Administração Pública Municipal Direta 
ou Indireta. 

 

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.comprasgovernamentais.gov.br&umid=430E31AC-70A7-6B05-9AA8-F59BA4DC8B50&auth=14cd2a61769b426d6a6f0362faa35895243d54fa-6e2197056396482feb6896ce169217ee94d7ae2f
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8.2 Como requisito para participação no PREGÃO ELETRÔNICO o 
Licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema Eletrônico, 
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua 
proposta de preços está em conformidade com as exigências do 
instrumento convocatório, bem como a descritiva técnica constante do 
Termo de Referência no Anexo I do presente Edital. A Secretaria de 
Logística e Tecnologia da Informação - SLTI atua como Órgão provedor do 
Sistema Eletrônico. 

 

8.3. Não poderão concorrer direta ou indiretamente nesta licitação: 

 

8.3.1. Servidor de qualquer Órgão ou Entidade vinculada ao 
Órgão promotor da licitação, bem assim a empresa da qual tal servidor seja 
sócio, dirigente ou responsável técnico. 

 

8.4. A Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e 
apresentação de sua proposta de preços, independente do resultado do 
procedimento licitatório. 

 

8.5. Uma Licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de 
um mesmo grupo econômico ou financeiro, somente poderá apresentar uma 
única proposta de preços. Caso uma Licitante participe em mais de uma 
proposta de preços, estas propostas de preços não serão levadas em 
consideração e serão rejeitadas pelo Comprador. 

 

8.5.1. Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo 
econômico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas 
(com participação em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e 
aquelas que dependam ou subsidiem econômica ou financeiramente a outra 
empresa. 

 

8.6. Nenhuma empresa ou instituição vinculada ao Comprador será elegível 
para participar deste processo licitatório. 

 

8.7 O credenciamento do licitante junto ao COMPRASNET implica na 
presunção desua capacidade técnica para realização das operações 
inerentes ao pregão eletrônico. 
 
 
9 - DA CONEXÃO COM O SISTEMA E DO ENVIO DAS PROPOSTAS 

 

9.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, 

proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
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estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

9.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 

habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e 

senha. 

9.3 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de 

habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito 

de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

9.4 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão 

encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição 

de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 

2006. 

9.5 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema 

eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus 

decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer 

mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

9.6 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou 

substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos 

no sistema; 

9.7 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de 

classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a 

realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

9.8 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do 

licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do 

pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 

10 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

10.1 A Proposta de Preços deverá ser elaborada e enviada exclusivamente 
por meio do COMPRASNET, em campo específico, a ser integralmente 
preenchido. 

 

10.1.1 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta anteriormente apresentada. 

 

10.1.2 O formulário de proposta de preços, em sua forma impressa (Anexo 
2),somente será utilizado pelo licitante vencedor com vistas à readequação 
de sua oferta final. 
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10.1.3 As propostas não poderão impor condições ou conter opções, 
somente sendo admitidas propostas que ofertem apenas uma marca, um 
modelo e um preço para cada material(is) constante(s) do objeto desta 
licitação. 

 

10.2 A proposta de preços englobará todas as despesas relativas ao objeto 
do contrato, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, 
remunerações, despesas fiscais e financeiras e quaisquer outras 
necessárias ao cumprimento do objeto desta Licitação, salvo expressa 
previsão legal. Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou 
reajustamento de preços será considerada. 

 

10.3 O MEI/ME/EPP deverá apresentar declaração de que cumpre os 
requisitos previstos na Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em 
especial quanto ao seu art. 3º, na forma do Anexo 6 do Edital. 

10.3.1 A não apresentação da Declaração no item 10.3 tornará a 

empresa INABILITADA tendo em vista ser EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/MEI. 
 
10.4 As propostas com preços superiores ao registrado na tabela constante 
no Anexo IX do presente Edital (Critério de Aceitabilidade) poderão ser 
aceitas pelo Pregoeiro, no entanto, ao final da fase de lances não serão 
adjudicados os itens com os valores finais acima da referida tabela. 
 

10.5 A proposta de preços deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo 
desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição 
não prevista neste Edital. 

 

10.6 Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 
(sessenta) dias contados da data de abertura da sessão. 

 

10.6.1 Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro 
do período de validade da proposta de preços, ou seja, 60 (sessenta) dias, e 
caso persista o interesse do MUNICÍPIO, este poderá solicitar a prorrogação 
da validade da proposta por igual prazo. 

 

11 - DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA FORMULAÇÃO DE 
LANCES 

 

11.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio 

de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

11.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, 

desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com 
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os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não 

apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

11.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o 

licitante. 

11.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada 

no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos 

os participantes. 

11.2.3  A não desclassificação da proposta não impede o seu 

julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na 

fase de aceitação. 

11.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, 

sendo que somente estas participarão da fase de lances. 

11.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens 

entre o Pregoeiro e os licitantes. 

11.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar 

lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo 

imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

registro.  

11.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

11.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o 

horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

11.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao 

último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

11.8 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que 

incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à 

proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 0,10. 

11.9 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não 

poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não 

poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

11.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo 

de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com prorrogações. 

11.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos 

e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando 
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houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da 

sessão pública. 

11.12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item 

anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que 

houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso 

de lances intermediários. 

11.13 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens 

anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente. 

11.14 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação 

automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de 

apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em 

prol da consecução do melhor preço. 

11.15 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível 

aos licitantes para a recepção dos lances.  

11.16 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro 

persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa 

e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação 

do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 

divulgação. 

11.17 Em relação a itens não exclusivos para participação de 

microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa 

de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, 

do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria 

as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo 

à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa 

de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-

se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo 

Decreto nº 8.538, de 2015. 

11.18 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas 

de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) 

acima damelhor proposta ou melhor lance  serão consideradas empatadas 

com a primeira colocada. 

11.19 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de 

encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor 
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inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados 

pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

11.20 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor 

classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão 

convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno 

porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na 

ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 

estabelecido no subitem anterior. 

11.21 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos 

intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio 

entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta. 

11.22 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de 

preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate 

será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às 

margens de preferência, conforme regulamento. 

11.23 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, 

assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bensproduzidos: 

11.23.1 no pais; 

11.23.2 por empresas brasileiras;  

11.23.3 por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

11.23.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 

cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

11.24 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo 

sistema eletrônico dentre as propostas empatadas. 

 

12 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

12.1 O julgamento obedecerá ao critério de MENOR PREÇO POR ITEM. 
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12.1.1 No momento da apresentação da proposta vencedora, considerando 
o valor do preço total de cada item, a mesma deverá ser apresentada com, 
no máximo, DUAS casa após a vírgula. 

 

12.2 O Sistema informará o licitante detentor da proposta de preços ou do 
lance de MENOR VALOR, imediatamente após o encerramento da etapa de 
lances da sessão pública, cabendo decisão, pelo Pregoeiro, acerca da 
aceitação do MENOR lance ofertado e, ainda, negociação visando a sua 
subtração. 
 

12.3 O empate entre dois ou mais Licitantes somente ocorrerá quando 
houver igualdade de valores entre as propostas de preços e quando não 
houver lances para definir o desempate. 
 
12.4 Se a proposta de preços ou o lance de menor valor  não for aceitável, o 
Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, na ordem de 
classificação, verificando a sua aceitabilidade. Se for necessário, repetirá 
esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou 
lance que atenda ao Edital. 

12.4.1 Ocorrendo a situação a que se refere o subitem 12.4 deste 
Edital, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja 
obtido menor valor. 

12.5 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço 

final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - 

Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

  12.5.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente 
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 
da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando 
se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração.  

 

12.6 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as 

provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 

12.7 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a 

sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no 

sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a 

ocorrência será registrada em ata; 
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12.8 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo 

de 02. (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

12.8.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro 

por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de 

findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

12.8.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo 

Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do 

material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo 

de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados 

pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 

eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

12.9 O sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão 
registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, que 
estará disponível para consulta no endereço eletrônico 
www.comprasnet.gov.br. 

 

12.10 A critério do pregoeiro, poderão ser relevados erros ou omissões 
formais deque não resultem prejuízo para o entendimento das propostas de 
preços. 
 

13. DA HABILITAÇÃO 

 

13.1 – Regras Gerais 
 

13.1.1 Os documentos de habilitação deverão ser enviados 
concomitantemente com o envio da proposta, conforme item 9 deste 
edital; 
 

13.1.1.2 Havendo a necessidade de envio de documentos de 
habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos 
neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, 
em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de 
inabilitação; 

 
13.1.1.3 OS DOCUMENTOS ORIGINAIS OU AUTENTICADOS 

deverão ser entregues pelo vencedor, somente via SEDEX, ficando o 
fornecedor obrigado a enviar imediatamente após a postagem o 
comprovante da postagem (código de rastreio) para o e-mail 
licitacaovassouras@gmail.com, valendo a data da postagem para 

mailto:licitacaovassouras@gmail.com
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comprovação da tempestividade OU pessoalmente no seguinte endereço: 
Av. Octavio Gomes, nº 395, Centro, Vassouras, de 10 horas até 16 horas 
- SALA DA CPL, no prazo máximo de dois dias úteis contados do 
encerramento da etapa de aceitação da sessão pública: 

 
a) os documentos de habilitação previstos no item 13.2 a 
13.6; 

 
b) a proposta de preços realinhada. (Anexo II) 
 

c) Declaração que cumpre os requisitos estabelecidos no 
artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006 e que não se 
enquadrem em nenhuma das hipóteses elencadas no § 4º do art. 
3º da referida Lei Complementar, estando apta a usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 
(ANEXO VI), no caso de Microempresa, Empresa de Pequeno 
Porte ou Microempreendedor Individual. 

 
13.1.1.3 A não apresentação da declaração de ME/MEI/EPP, 

prevista no anexo VI, desclassificará a empresa, por ser exclusiva a 
microempresas e empresas de pequeno porte. 

 
 

13.1.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro 

verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 

certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

13.1.2.1 SICAF; 

13.1.2.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do 

Tribunal de Contas da União (https://certidoes-

apf.apps.tcu.gov.br/) 

 
 

13.1.3 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 

1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de 

ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 

Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário. 
 

13.1.3.1 Caso o licitante conste em qualquer um dos Cadastros 
mencionados nos itens acima, com o registro de penalidade que 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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impeça a sua participação em licitação ainda em vigor ou 
contratação futura, não poderá prosseguir no certame, cabendo 
ao Pregoeiro declarar tal condição. 

 
13.1.4 Constatado o atendimento das exigências previstas no Edital, o 
licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação 
pelo próprio Pregoeiro, na hipótese de inexistência de recursos, ou pelo 
ORDENADOR DE DESPESAS na hipótese de existência de recursos. 

 
13.1.5 Se o licitante desatender às exigências previstas no item 13, o 
Pregoeiro examinará a oferta subsequente na ordem de classificação, 
verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, repetindo 
esse procedimento sucessivamente, se for necessário, até a apuração de 
uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado 
vencedor. 

 

13.2. Habilitação Jurídica 

 

13.2.1 Para fins de comprovação da habilitação jurídica, deverão ser 
apresentados, conforme o caso, os seguintes documentos: 

 

a) Cédula de identidade e CPF dos sócios ou dos diretores; 
b) Registro Comercial, no caso de empresário pessoa 

física;  
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
empresárias, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores.  
d) No caso de Microempreendedor Individual, apresentar o 
Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – 
CCMEI, disponível em 
http://www.portaldoempreendedor.gov.br.  
e) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades 
simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício;  
f) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.  
g) A sociedade simples que não adotar um dos tipos 
regulados nos artigos 1.039 a 1.092, deverá mencionar, no 
contrato social, por força do art. 997, inciso VI, as pessoas 
naturais incumbidas da administração, Lei Federal nº 
10.406/2002;  

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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Ata da respectiva fundação, e o correspondente registro na 
Junta Comercial, bem como o estatuto com a ata da 
assembleia de aprovação, na forma do artigo 18 da Lei nº 
5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa. 

 

13.3 Regularidade Fiscal e Trabalhista 

 

13.3.1 Para fins de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, 
deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

 

a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) acompanhado do Quadro de Sócios 
e Administradores; 

 
b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na 
forma da lei; 

 
c) prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal 
do domicílio ou sede do licitante, que será realizada da seguinte forma: 

 

c.1) Fazenda Federal: apresentação de Certidão Conjunta Negativa de 
Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão 
Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 
que abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas aad, 
do parágrafo único, do art. 11, da Lei nº 8.212, de 1991; 

 

c.2) Fazenda Estadual: apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou 
Certidão Positiva com efeito de Negativa, do Imposto sobre Operações 
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, expedida 
pela Secretaria de Estado de Fazenda, e da Procuradoria Geral do Estado 
com relação a débitos inscritos em Dívida Ativa, quando for o caso, ou, 
certidão comprobatória de que o licitante, em razão do objeto social, está 
isento de inscrição estadual; 

 

c.3) Fazenda Municipal: apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou 
Certidão Positiva com efeito de Negativa, do Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza - ISS, ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o 
licitante, em razão do objeto social, está isento de inscrição municipal; 

 

d) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 
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e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT) ou da Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os 
mesmos efeitos da CNDT. 

 
13.3.2.1 Na hipótese de tratar-se de microempreendedor individual, micro 
empresa ou de empresa de pequeno porte, na forma da lei, não obstante a 
obrigatoriedade de apresentação de toda a documentação habilitatória, a 
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista somente será exigida para 
efeito de assinatura do contrato caso se sagre vencedora na licitação. 

 

13.3.2.2 O MEI/ME/EPP deverão apresentar os documentos elencados na 
Regularidade Fiscal e Trabalhista deste Pregão Eletrônico, mesmo que 
apresentem alguma restrição; 

 

13.3.2.3Havendo  alguma  restrição  na  comprovação  da  regularidade  
fiscal  e trabalhista exigidas neste Edital, será (ão) assegurado(s) ao (s) 
microempreendedores individuais, à(s) microempresa(s) e empresa(s) de 
pequeno porte adjudicatária(s) deste certame o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados a partir do momento em que for(em) declarada(s) a(s) 
vencedora(s), prorrogável por igual período, a critério da Administração 
municipal, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa; 

 

13.3.2.4 A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 
13.3.2.3,implicará decadência do direito à(s) contratação (ões), sem prejuízo 
das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 
sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para celebrá-la (em) a(s) contratação (ões), ou 
revogar a licitação. 

 

13.4 Qualificação Econômico-Financeira 

 

13.4.1 Todos os licitantes deverão apresentar certidões negativas de 
falências expedidas pelos distribuidores da sede da pessoa jurídica, ou de 
execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

 

13.4.1.1 As certidões deverão vir acompanhadas de declaração oficial 
da autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que, 
na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões 
negativas de falências e recuperação judicial, ou de execução patrimonial. 

 

13.4.1.1.1 Ficam dispensadas da apresentação da certidão do item 13.4.1.1, 
as empresa sediadas nos Estados onde a certidão de falências é emitida 
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pelo Tribunal de Justiça e engloba a distribuição em todas as comarcas do 
Estado. 

 

13.4.2 As empresas que estiverem em recuperação judicial ou extrajudicial 
deverão apresentar o plano de recuperação devidamente homologado pelo 
juízo competente. 

 

13.5 Qualificação Técnica 

 

13.5.1 Comprovação de aptidão por meio de atestado de capacidade 
técnica, que comprove que a empresa licitante tenha fornecido objeto 
compatível com o licitado, podendo ser emitido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado. 
 
 
13.6 Declaração relativa Cumprimento ao Art. 7º, inciso XXXIII, da 
Constituição Federal 

 

13.6.1Todos os licitantes deverão apresentar declaração, na forma do 
Anexo IV, deque não possuem em seus quadros funcionais nenhum menor 
de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou 
qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, na forma do art. 7º, inciso 
XXXIII, da Constituição Federal. 

 

13.8 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados 
em original ou em cópia autenticada em Cartório competente, ou publicação 
em órgão da imprensa oficial ou em cópias simples, desde que 
acompanhadas dos originais para conferência pelo pregoeiro. 

 

13.9 Não serão aceitos protocolos de requerimentos, certidões ou solicitação 
de documentos, em substituição aos documentos requeridos no presente 
Edital e seus Anexos. 

 

13.10 O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a 
documentação indicada neste item, será desclassificado e sujeitar-se-á 
às sanções previstas neste Edital e na legislação pertinente. 

 

13.11 – Do Prazo de Validade das Certidões 

 

13.11.1 As certidões valerão nos prazos que lhe são próprios. Inexistindo 
esse   prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua 
expedição. 

 

14 - DOS RECURSOS 
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14.1 O licitante interessado em interpor recurso deverá manifestar-se, por 
meio do COMPRASNET, no prazo de 30 (trinta) minutos, após a declaração 
de vencedor pelo Pregoeiro expondo os motivos. Na hipótese de ser aceito o 
Recurso, será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das 
razões, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, 
apresentar contrarrazões em igual período, que começará a contar do 
término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata do 
processo administrativo mediante requerimento dirigido ao Pregoeiro. 

 

14.2 A falta de manifestação do licitante importará na decadência do direito 
de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao 
vencedor. 

  
14.3A não apresentação das razões acarretará como consequência a 
análise do recurso apenas pela síntese da manifestação a que se refere o 
subitem 14.1. 

 

14.4O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos  
insuscetíveis de aproveitamento. 

 

14.5As razões de recursos serão dirigidas à autoridade superior por 
intermédio do pregoeiro que, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá 
reconsiderar sua decisão ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, 
devidamente informado, para decisão final. 
 

15. ADJUDICAÇÃO 

 

15.1 Não sendo interposto recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto do 
certame ao arrematante,  
 

15.1.1 Havendo interposição de recurso, após o julgamento, os 
ORDENADORES DE DESPESAS adjudicarão e homologarão o 
procedimento. 

 

15.2 CONDIÇÕES PARA RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO / 
ASSINATURA DO CONTRATO 

 

15.2.1 Uma vez homologado o resultado da licitação pelo ORDENADOR DE 
DESPESAS, o licitante vencedor será convocado, por escrito, com uma 
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, para: 

 

f) Informar os dados bancários, número da conta e agência deverão ser 
informados pelo adjudicatário. 
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15.4O Contrato será encaminhado por e mail para assinatura e deverá ser 

devolvido assinado via SEDEX. 

 

15.4 O licitante vencedor deverá encaminhar a Proposta de Preços (Anexo II), com o 

respectivo desconto readequado ao apresentado pelo lance vencedor, no prazo 

máximo de 02 (dois) dias, contados do encerramento da etapa competitiva. 

 

15.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

15.1 A Contratada obriga-se a: 
 

a. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e locais 
indicados pela Administração, em estrita observância das especificações 
do termo e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal 
constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, 
tipo, procedência e prazo de garantia; 

 

b. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do 
manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede 
de assistência técnica autorizada; 

 

c. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de 
acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

 

d. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério 
da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às 
suas expensas, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, o produto com 
avarias ou defeitos; 

 

e. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, 
inerentes ao objeto da presente licitação; 

 

f. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o 
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

 

g. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 

 

h. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, 
as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a 
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que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de 
Referência ou na minuta de contrato; 

 

i. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis 
anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze 
anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

 

j. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento 
de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou 
venham a incidir na execução do contrato. 

 

k. A CONTRATADA deverá prestar garantia técnica contra defeitos de 
fabricação, defeitos de materiais ou de manufatura, vícios – aparentes 
ou ocultos –, pelo período mínimo de 01 (hum) ano, contado da data do 
recebimento do objeto ou período maior constante do manual do 
fabricante, prevalecendo sempre a de maior prazo. 
 

l. Solicitar o reparo ou a substituição dos objetos que apresentarem 
defeito de fabricação durante o prazo de garantia. 
 

m. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer irregularidade no 
fornecimento. 
 

 

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

16.1 A Contratante obriga-se a: 
 

a. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e 
horário; 

 

b. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do termo e 
da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;  

 

c. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 
através de servidor especialmente designado; 

 

d. Efetuar o pagamento no prazo previsto. 
 

 

17. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
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17.1Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta 

corrente da instituição financeira contratada pela PMV cujo número e agência deverão 

ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do Contratado. 

 

17.2  No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua 

agência da instituição financeira contratada pela PMV ou caso verificado pelo 

CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa 

expressa da instituição financeira contratada pela PMV, abrir ou manter conta corrente 

naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta 

corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou 

contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA. 

 

17.3 A CONTRATADA deverá encaminhar a nota fiscal/fatura, atestada e 

acompanhada da Requisição do objeto, para pagamento a Prefeitura Municipal de 

Vassouras, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência 

(Anexo I), com os comprovantes de recolhimento mensal do FGTS e INSS. 

 

17.4 O prazo para pagamento será em até 30 (trinta) dias, a contar da data final do 

período de adimplemento, com o devido atesto da(s) Nota(s) Fiscal (ais). 

 

17.5 Considera-se adimplemento o cumprimento da entrega do objeto, 

devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s). 

 

17.6 Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da 

contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem 

a partir da data da respectiva reapresentação. 

 

17.7 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram 

de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização 

financeira pelo IGPM e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e 

aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante 

desconto de 0,5% ao mês pro rata die. 

 

17.8O contratado deverá emitir a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, consoante o Protocolo 

ICMS 42, de 3 de julho de 2009, com a redação conferida pelo Protocolo ICMS 85, de 

9 de julho de 2010, e caso seu estabelecimento estiver localizado no Estado do Rio de 

Janeiro deverá observar a forma prescrita no § 1º, alíneas a, b, c e d, do art. 2º da 

Resolução SER 047/2003. 

 

18. DO CONTRATO  

18.1 – O Contrato será encaminhado por e-mail para assinatura e deverá ser 

devolvido assinado via SEDEX. 
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. 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES 

19.1Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto 

nº 

3.555, de 2000 e do Decreto nº 5.450, de 2005, a licitante/Adjudicatária que, no 

decorrer da licitação: 

19.1.1Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada 

dentro do prazo de validade da proposta; 

19.1.2 Apresentar documentação falsa; 

19.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

19.1.4 Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

19.1.5 Comportar-se de modo inidôneo; 

19.1.6 Cometer fraude fiscal; 

19.1.7 Fizer declaração falsa; 

19.1.8 Ensejar o retardamento da execução do certame. 

 

19.1.9 A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no 

subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 

seguintes sanções: 

a) Multa de até 01% (um por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 

prejudicado(s) 

pela conduta do licitante; 

b) Impedimento de licitar e de contratar com o Município, pelo 

prazo de até cinco anos; 

 

19.1.10 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 

sanções. 

 

19.1.11 As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da contratação 

estão previstas no Contrato. 

 

19.1.12 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 

1999. 

 

19.1.13 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração 

a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
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19.1.14 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 

cabíveis. 

 

20. ACEITAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL 

 

20.1 O fornecimento do objeto deverá: 

20.1.1 A Contratada deverá apresentar, em 15 (quinze) dias úteis após o recebimento 

da nota de empenho, modelos dos itens solicitados para a verificação da 

conformidade com as especificações necessárias. 

20.1.2 O objeto do presente termo de referência será recebido em remessa única, 

com prazo não superior a 60 (sessenta) dias úteis após o aceite dos modelos 

apresentados pela Contratada, conforme item anterior. 

20.2 A Secretaria requisitante reservam-se o direito de exercer a mais ampla 

e completa avaliação nos processos de envio e recebimentos de produtos. 

Havendo desacordo com as especificações constantes deste objeto, ficam 

sujeitos à aplicação de penalidades previstas neste Termo e seus anexos, 

no contrato e demais sanções cabíveis.  

 

21. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

21.1 É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Competente, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 

deveria constar originariamente da proposta. 

 

21.2 A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovada ou anulada no todo ou em 

parte por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiro, de acordo com o art. 229 

da Lei Estadual n.º 287/79 c/c o art. 49 da Lei Federal n.º 8.666/93, assegurado o 

direito de defesa sobre os motivos apresentados para a prática do ato de revogação 

ou anulação.   

 

21.3A critério do Pregoeiro, poderão ser relevados erros ou omissões formais, de que 

não resultem prejuízo para o entendimento das propostas. 
  

21.4Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do término.  

21.5Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis 

caso apresentem, na licitação, qualquer declaração falsa que não corresponda a 

realidade dos fatos. 
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21.6 A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições e preços, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários em até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor vencido na licitação, na forma prevista no artigo 65, § 1º da Lei Federal 
n º 8.666/93. 
 

21.7Os casos omissos serão resolvidos pela Autoridade Competente, com auxílio do 

Pregoeiro e da Equipe de Apoio. 

 

22. Acompanham este edital os seguintes anexos: 

Anexo I – Termo de Referência 

Anexo II – Proposta de Preços 

Anexo III – Minuta de Contrato 

Anexo IV – Modelo de Declaração Relativa à Trabalho de Menores 

Anexo V – Modelo de Declaração para ME /EPP 

Anexo VI – Modelo de Declaração de que cumpre com os requisitos de habilitação 

Anexo VII – Declaração a inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação 

Anexo VIII – Declaração de recebimento de todos os documentos e as informações 

necessárias 

Anexo IX – Critério de Aceitabilidade  

 

22.1 O foro central da Comarca do Município de Vassouras-RJ é designado como o 

competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a este Pregão e à 

adjudicação, contratação e execução dela decorrentes. 

 

 

Vassouras, 10 de setembro de 2020 

 
 

______________________________ 

Geovani Nunes Dornelas 

Secretário Municipal de Governo e Planejamento 
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PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 

ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PROCESSO Nº ____________/2020 

1. OBJETO 

 
1.1. Aquisição de equipamentos e uniformes para atender às necessidades da 
SUPERINTENDÊNCIA DE ORDEM PÚBLICA E OS DEMAIS ORGÃO SUBORDINADOS 
conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo (Modelos dos brasões e 
escudos no anexo deste documento): 
 

SUPERINTENDENCIA DE ORDEM PUBLICA E OS DEMAIS ORGAOS 

ITEM DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO 

UNIDADE 
DE MEDIDA 

QUANTIDADE 

1.  CONJUNTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA                                                                               

Jaqueta: Confeccionado com Tactel de 4 cabos na cor AZUL 

NOTURNO, forrada com tela preta na calça e na blusa.                                                                                                                                             

Manga Esquerda com uma faixa branca bordado Guarda Municipal 

na cor AZUL NOTURNO.                                                                                                                                                                                                                                    

Manga Direita, uma faixa branca bordada na cor AZUL NOTURNO. 

Acima do bordado uma tela preta presa por vivo branco de 3 mm.  

Nas Costas bordado em branco Guarda Municipal, Peito lado 

Esquerdo, bordado Brasão da Guarda,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Punho e Barra com elástico de 40 mm,                                                                                                                                                                                                                                                       

Forro de tela Preta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Zíper PRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Gola com espuma de 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Calça: de Tactel AZUL NOTURNO com 1 bolso na parte de traz, cós 

com elástico de 40 mm e cadarço para fixação, forrada com tela 

preta, vivo branco na lateral.  ROUPA SOB MEDIDA. 

Unidade 19 

2.  ALGEMA DE AÇO INOX 

Algemas com trava extra forte, cor prateada, com duas chaves, 

catraca com triplo dente, dupla trava de segurança de fácil 

acionamento, dente com dupla guia de segurança. 

Unidade 19 

3.  APITO METAL TRINADO 

Apito de trânsito de metal cromado com acabamento de borracha na 

cor azul. 

Unidade 25 

4.  BASTÃO EM POLIMERO ANTITUMULTO 

Cassetete sem suporte com 90 cm de comprimento e 32 mm de 

diâmetro, peso aproximadamente 700 gr, cor preta, confeccionado 

em forma maciça, sendo o mesmo flexível, de alta absorção de 

impacto e resistência, haste em corpo único de ponta arredondada, 

para melhor conforto, firmeza e empunhadura. 

Unidade 19 

5.  BASTÃO RETRÁTIL EM POLIMERO COM PORTA 

Em polímero de Alta Resistência, dois níveis retráteis, empunhadura 

confortável e precisa. 

O bastão retrátil e fechado mediante ao impacto de sua ponteira 

numa superfície lisa como no piso. 

Unidade 19 
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Comprimento fechado de 24cm 

Comprimento aberto de 59 cm 

Peso de 250g. 

PORTA BASTÃO – Em polímero de Alta Resistencia, com passador 

de cinto de 55 mm, fixado no porta bastão. 

Largura de 7 cm 

Comprimento de 18 cm 

Peso de 80g 

6.  BOINA FRANCESA AZUL TIPO MILITAR COM BRASÃO 

BORDADO 

Boina100% feltro de lã, confeccionado em tecido lã na cor AZUL. 

Forro de alpaca de 40% algodão e 60% poliéster com pala interna de 

couro e recouro. Em forma circular, debruada em couro com 10 mm 

de altura interna e externamente por onde passa o cadarço reforço 

deverá ter um reforço em couro, internamente de formato 

semicircular medindo 110 X 60 mm costurado no seu maior 

comprimento ao forro e debrum e o semi circular ao forro qual se 

destina  a servir de  suporte  para emblema. O semicírculo deve ficar 

na direção da sobrancelha direita. 

Cadarço: de seda na cor Preta, medindo 8 mm de largura, destinado 

ao ajustamento da boina, devendo possuir 130 mm de comprimento 

em cada extremidade para o laço. 

Com Brasão da Guarda bordado e costurado na boina. 

Unidade 19 

7.  BONÉ MODELO EB AZUL NOTURNO COM NOME 

BORDADO                                                                                        O 

gorro com pala AZUL NOTURNO é confeccionado em tecido 

Gabardine 100% poliéster, na padronagem azul marinho. 
Compõe-se de pala, copa.                                                                                            

As costuras devem apresentar 3,5 pontos/cm (tolerância: 0,5 

pontos/cm).                                                                               

Tamanhos: regulagem por velcro preto coberto por tecido azul 

marinho. 

Confeccionada em tecido duplo, tendo em seu interior uma alma de 

polietileno com 0,8 mm de espessura, sendo a borda debruada com o 

mesmo tecido, apresentando 8 (oito) linhas de pesponto.                                                                                                 

A pala é unida à copa com máquina de uma agulha ponto fixo, de 

maneira que o acabamento não fique aparente.                                                    

Entre a alma da pala e a união da copa deverá haver uma folga de 8 

mm para permitir ajustes à cabeça durante o uso. 
A costura de união da lateral deverá ficar na parte posterior do gorro, 

tendo etiqueta de identificação inserida internamente (centralizada na 

altura da lateral).                                                                                                            

O tecido deve estar limpo, íntegro, e sua cor deve ser uniforme.                                              

Bordado na parte frontal do boné Brasão da Guarda Municipal de 

Vassouras. 

Unidade 19 

8.  CALÇA OPERACIONAL TECIDO GABARDINE AZUL 

NOTURNO 

Calça com quatro bolsos semi chapados sendo dois na perna, e dois 

na parte trazeira, 

Apresentam na frente dois reforços externos na altura do joelho, e 

vista com braguilha fechada por zíper de metal, 

Cós duplo fechado por um botão e guarnecido com passadores, tendo 

no cós dianteiro esquerdo a etiqueta de identificação inserida 

internamente. 

Unidade 57 
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Possui fivelas nas laterais, com cadarço, para ajuste da cintura. 

BOLSO 

O bolso com quatro cantos vivos com duas pregas voltadas para o 

traseiro as bordas da prega são pespontado com máquina de uma 

agulha ponto fixo, o bolso possui bainha na abertura superior feita 

em máquina de duas agulhas ponto fixa (bitola 6,4mm) e chuleados 

internamente a 20 mm da borda, tendo travetes nas extremidades no 

sentido horizontal. 

O bolso deve ser costurado à calça com máquina de duas agulhas 

ponto fixo (bitola 6,4mm) e deve ficar centralizado em relação a 

costura do fechamento lateral da calça, possui velcro de 20 mm com 

10 de comprimento. 

PORTINHOLA 

Portinholas em tecido duplo com cantos vivos pespontados e 

costuradas à calça com máquina de duas agulhas ponto fixo (bitola 

6,4mm). 

Posicionada com sua borda superior, paralela por toda largura, à 15 

mm da borda superior do bolso. 

Tendo travetes nos cantos superiores no sentido vertical. 

Possui velcro de 20mm com 10 cm de comprimento preto macho. 

Reforço no mesmo tecido costurado externamente com máquina de 

duas agulhas ponto fixo (bitola 6,4mm), no dianteiro, no interior, 

com costura quadriculada. 

BRAGUILHA 

Vista esquerda da braguilha (de quem veste) em tecido dobrado, 

fechada por zíper metálico de 150 mm . 

Esta vista é costurada com máquina de overloque na borda do 

dianteiro esquerdo (de quem veste) e pespontada a 40 mm da borda 

com máquina de uma agulha ponto fixo, fazendo uma curva ao final 

da mesma em forma de "j". 

Vista direita (de quem veste) do próprio dianteiro, dobrada, 

overlocada e pespontada com máquina de uma agulha ponto fixo. 

Deve ser aplicado um travete horizontal, no final do pesponto da 

vista esquerda (de quem veste). 

LATERAIS E ENTREPERNAS 

Laterais fechadas em máquina interloque (bitola 10 mm), e 

pespontado com máquina de duas agulhas ponto corrente (bitola 

6,4mm). 

Entrepernas com reforço do mesmo tecido, fechadas em máquina 

interloque. 

GANCHOS 

Gancho dianteiro chuleado e pespontado com máquina de uma 

agulha ponto fixo. 

Gancho traseiro fechado com embainhador em máquina de duas 

agulhas ponto corrente (bitola 6,4mm) e ou em máquina interloque 

(bitola 10mm) pespontado com máquina de duas agulhas ponto 

corrente (bitola 6,4mm), com as devidas 

Compensações de costura na modelagem. 

CINTURA 

Dobrar a calça, deslocando 60mm o lado dianteiro direito para trás, 

de forma a evitar distorções na medida. 

FIVELAS PARA AJUSTE DA CINTURA E CÓS 

Uma fivela de ferro pintada na cor preta em cada lateral da calça, 

pregada com cadarço preto, com máquina de travete, nas 
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extremidades, para ajuste da cintura. 

o cadarço fixo da fivela deverá ser fixado com 2 travetes verticais no 

cós do lado do dianteiro e o cadarço com lado ajustável deverá ser 

fixado também com 2 travetes verticais no cós do lado do traseiro da 

calça, sendo a ponta do mesmo acabado com um travete vertical. 

O cadarço deverá possuir o comprimento suficiente para atender as 

medidas máximas e mínimas de cintura. 

CÓS 

Cós com 42 mm de largura (acabado), em tecido duplo, costurado e 

pespontado com máquina de cós de duas agulhas (bitola 38mm), com 

pontas embutidas. 

O fechamento do cós e feito através de botão, 

O cós é guarnecido com 7 passadores de 13mm de largura e 42mm 

de comprimento (medidas da peça acabada). 

BOCA DA CALÇA 

Bainha da perna embainhada (tipo jeans), costurada com máquina de 

uma agulha ponto corrente ou fixo (bitola 10 mm). 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 

CALÇA AZUL NOTURNO 

Aspecto visual e acabamento 

O tecido deve estar limpo, íntegro, e sua cor devem ser uniformes. 

Tecido Gabardine 100% poliéster, gramatura 260. 
Cadarço para ajuste da cintura composição 100% poliéster cor preta 

largura 18 mm fivela da cintura de aço na cor preta medindo 

comprimento 36 mm largura 20 mm, zíper constituído de cursor e 

cremalheira, a cremalheira, o cursor e os terminais superiores e 

inferiores devem ser de material metálico cadarço de poliéster na cor 

AZUL NOTURNO. 

BOTÃO 

Apresentação botão com dupla face, as duas devem ser planas com 

depressão central e polidas. 

Composição 100% poliéster. 

Número de furos 4 furos. 

Tamanho 17 mm. 

Cor AZUL NOTURNO 

Linha de costura nº50 

Composição: 100% poliéster. 

Cor AZUL NOTURNO: 

Identificação: A. etiqueta: a etiqueta de identificação deve ser afixada 

em caráter permanente e indelével no lado interno do dianteiro 

direito (de quem veste) da calça. SOB MEDIDA 
9.  CAMISA DE MALHA BORDADA AZUL NOTURNO 

Camisa de malha Ant Pilling composta de 67% de poliéster e 33% de 

viscose (malha fria), manga curta, gola careca em elastano na cor 

AZUL NOTURNO, punhos nas mangas em elastano na AZUL 

NOTURNO. 

Peito esquerdo, bordado brasão da Guarda Municipal de Vassouras 

medindo 7,8 x 7,8 cm nas cores padrão do brasão. 

Manga esquerda, bandeira do Município. 

Manga direita, bandeira do estado. 

Costas, bordado GUARDA MUNICIPAL DE VASSOURAS – RJ. 

Nome guarda altura do peito no lado direito, bordado na cor 

Amarelo, altura da letra 1,2 cm fonte Arial. 
ROUPA SOB MEDIDA 

Unidade 57 



 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Vassouras  

 

 

32 

 

 

6.298/19 

10.  CANTIL PRETO COM PORTA CANTIL PRETO 

- Material: Plástico PP 

- Inodoro 

 - Material atóxico 

- Capacidade 1L 

- Resistente e durável 

- protetor na tampa, evitando a perda 

- Designer anatômico que permite transportar dentro do caneco de 

alumínio 
- Corpo com altura de 200 mm, largura frontal maior de 124 mm, 

base menor de 105 mm e largura lateral de 70 mm; Tampa com altura 

30 mm; 

PORTA CANTIL 

- Capa para cantil 

- Produzido em nylon 600 preto; 

-Capacidade para 1 cantil de 1L; 

-Acabamento com viés; 

-Manta térmica de 4 mm coberto com tecido de 

poliamida; 

-Ilhoes de metal para suspiro; 

-Fivela de 20mm em nylon com cantos arredondados; 

-Presilha para fixação no cinto operacional, com cadarço 

de 5cm  na cor preta e velcro de 5MM na cor preta 

sobreposto; 

-Cordel de 3,5m para travamento no cinto; 
Bolso na lateral com fechamento por velcro 

Conjunto 19 

11.  CAPA DE CHUVA IMPERMEÁVEL 

Capa de chuva confeccionada em PVC transparente 15 cm com 

espessura, fechamento com costuras duplas usando linha 100% 

poliéster nº 60, batido com máquina reta e acabamentos em máquina 

de costura overloque , impermeabilizada com fita de vedação e 

aplicada com máquina de alta frequência. Fechamento em zíper e 

velcro e capuz direto. Punhos ajustados com elástico 15 mm de 

largura ou manga reta. Com fita refletiva 3cm na região do tórax e no 

punho e bolsa para armazenamento da capa. 

Unidade 50 

12.  CAPACETE ANTI-TUMULTO CP-04 

CASCO 

• em fibra de vidro, espessura 3mm; 

•  acabamento externo liso com borda revestida em borracha;                                                                                                      

• carneira interna em couro almofadada; 

• jugular fixo através de 3 pontos em material sintético; 

• almofada de couro para orelha e nuca; 

• queixeira ergonômica em material flexível; 

• peso aproximado de 1.450g; 

VISEIRA 

• basculante em alumínio com travamento de esferas; 

• proteção facial com policarbonato de 3mm; 

• faixa adesiva personalizada; 

PROTETOR DE NUCA 

• confeccionado de borracha revestida com tecido retardante à 

chama; 

Unidade 10 
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• fixado internamente por velcro; 
13.  CINTO COM FIVELA – 

Cinto preto composto de cadarço de nylon na cor preta com 

espessura de 22 mm e largura de 34 mm e comprimento de 1,10m.), 

fivela prateada com descrição em alto relevo GCM. 

Unidade 19 

14.  CINTO OPERACIONAL NA  PRETO COM AMORTECEDOR 

CINTO 

Medindo 1,30 cadarços 54 X 3,5 modelo americano com fivela tipo 

militar, resistente, confeccionada em nylon, na cor preta com dois 

passadores de metal para fixação e velcro preto para regulagem com 

amortecedor preto. 

AMORTECEDOR PRETO 

 medindo 84 x 65 cm, manta térmica de 12 mm de espessura coberto 

com nylon 600 rip stop resinado na cor preta, uma costura central, 5 

reguladores com cadarço de nylon de 25mm e velcro 

Unidade 25 

15.  CAPA DE COLETE MODULAR COMPLETO COR PRETA 

Zíperes e cursores: Tamanho 8                                                                                                

Forro: Aerado (tecido com passagens de ar para transpiração)                                                                                 

Debrum de acabamento: Poliéster preto 

Botões de pressão: metal oxidado preto /100 

Linha: Nylon, linha produzida 100% em poliamida com espessura 

40. 

Tecido: Tecido Poliéster  600 Rip Stop 1 mão de Resina Acrílica e 

uma mão de Repelente Hidro-repelente, tratamento anti- microbiano, 

espessura do tecido 0,34 (método usado ABNT), Fio de Poliéster, 

largura1,50 metros, gramatura do tecido M / Linear 288 (método do 

ensaio ABNT) carga de ruptura longitudinal KGF/ 50MM 124,100 

(método de ensaio ABNT), carga de ruptura transversal KGF/ 50 

147,00 (método de ensaio ABNT),amarração da tela  1 x 1, titulo fio 

trama DTEX transversal 600/96, titulo do fio Urdume Detex 

longitudinal 300/96, alongamento na ruptura transversal 9% (método 

de ensaio ABNT), alongamento na ruptura longitudinal 8% (método 

de ensaio ABNT). 

Cadarços / Fita: Material nylon 25 x 1,7. 

Fivela e Fecho material nylon. 

Características: 

Sistema MOLLE: utilizado um conjunto de tiras horizontais de nylon 

bastante resistente, com uma polegada de largura (2,5cm). Tudo é 

fixado no material e costurado entrecruzado, deixando espaços de 

4,0cm para que os assessórios possam ser encaixados e trançados na 

vertical. 

O Colete Modular tem entrada para placas de cerâmica e de Kevlar. 

As mesmas tem entrada através de zíper, localizado na parte inferior 

e exterior do colete.                                                                                                           

Possui sistema de regulagens através de velcros e presilhas no 

ombro. 

Possui uma alça de transporte na parte traseira, que serve também 

como alça de segurança para manobras em patrulha. 

Seu fechamento tem como base cadarços (para entrelaçamento com a 

plataforma MOLLE) e botões de pressão de metal. 

Possui velcros na parte frontal e dorsal para emblemas 

/emborrachados /patches. 

Possui gola acolchoada.   

Bordados: 

Unidade 19 
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Peito esquerdo: Bordado o brasão da Guarda no tamanho 5x7 cm 

com velcro preto para fixação no colete. 

Peito direto: Tarja de Nome do guarda medindo 2,5 x 14,5 cm, velcro 

preto para fixação no colete. 

Bordado nas costas medindo 10 x 20 cm com velcro preto de 100mm 

para fixação do colete, bordado com a descrição GUARDA DE 

VASSOURAS - RJ. 

•PORTA CAMELBACK – 1 UNID 

Tecido: Tecido Poliéster  600 Rip Stop 1 mão de Resina Acrílica e 

uma mão de Repelente Hidro-repelente, tratamento anti- microbiano, 

espessura do tecido 0,34 (método usado ABNT), Fio de Poliéster, 

largura1,50 metros, gramatura do tecido M / Linear 288 (método do 

ensaio ABNT) carga de ruptura longitudinal KGF/ 50MM 124,100 

(método de ensaio ABNT), carga de ruptura transversal KGF/ 50 

147,00 (método de ensaio ABNT),amarração da tela  1 x 1, titulo fio 

trama DTEX transversal 600/96, titulo do fio Urdume Detex 

longitudinal 300/96, alongamento na ruptura transversal 9% (método 

de ensaio ABNT), alongamento na ruptura longitudinal 8% (método 

de ensaio ABNT). 

Cadarços / Fita: Material nylon 25 x 1,7. 

Fivela e Fecho material nylon. 

Passagem da mangueira ao lado do zíper. 

Tecido interno do porta camelbak com espessura de 3,5 milímetros e 

coberto por uma de lamina metálica. 

 Características: 

Sistema MOLLE: utilizado um conjunto de tiras horizontais de nylon 

bastante resistente, com uma polegada de largura (2,5cm). Tudo é 

fixado no material e costurado entrecruzado, deixando espaços de 

4,0cm para que os assessórios possam ser encaixados e trançados na 

vertical. 

TAMANHO: Altura de 36 cm x Largura de 17 cm x espessura de 6 

cm.   

•PORTA RÁDIO – 1 UNID 

Tecido: Tecido Poliéster  600 Rip Stop 1 mão de Resina Acrílica e 

uma mão de Repelente Hidro-repelente, tratamento anti- microbiano, 

espessura do tecido 0,34 (método usado ABNT), Fio de Poliéster, 

largura1,50 metros, gramatura do tecido M / Linear 288 (método do 

ensaio ABNT) carga de ruptura longitudinal KGF/ 50MM 124,100 

(método de ensaio ABNT), carga de ruptura transversal KGF/ 50 

147,00 (método de ensaio ABNT),amarração da tela  1 x 1, titulo fio 

trama DTEX transversal 600/96, titulo do fio Urdume Detex 

longitudinal 300/96, alongamento na ruptura transversal 9% (método 

de ensaio ABNT),  alongamento na ruptura longitudinal 8% (método 

de ensaio ABNT). 

Cadarços / Fita: Material nylon 25 x 1,7 e 50 x 1,7cm. 

Fivela e Fecho material nylon. 

Ajustável 

Características: 

Sistema MOLLE: utilizado um conjunto de tiras horizontais de nylon 

bastante resistente, com uma polegada de largura (2,5cm). Tudo é 

fixado no material e costurado entrecruzado, deixando espaços de 

4,0cm para que os assessórios possam ser encaixados e trançados na 

vertical. 

TAMANHO: Altura de 13 cm x largura de 3 cm x Espessura de 7 cm.     
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•BOLSA MÉDIA - UNID 

Tecido: Tecido Poliéster  600 Rip Stop 1 mão de Resina Acrílica e 

uma mão de Repelente Hidro-repelente, tratamento anti- microbiano, 

espessura do tecido 0,34 (método usado ABNT), Fio de Poliéster, 

largura1,50 metros, gramatura do tecido M / Linear 288 (método do 

ensaio ABNT) carga de ruptura longitudinal KGF/ 50MM 124,100 

(método de ensaio ABNT), carga de ruptura transversal KGF/ 50 

147,00 (método de ensaio ABNT),amarração da tela  1 x 1, titulo fio 

trama DTEX transversal 600/96, titulo do fio Urdume Detex 

longitudinal 300/96, alongamento na ruptura transversal 9% (método 

de ensaio ABNT), alongamento na ruptura longitudinal 8% (método 

de ensaio ABNT). 

Cadarços / Fita: Material nylon 25 x 1,7. 

Fivela e Fecho material nylon. 

Características: 

Sistema MOLLE: utilizado um conjunto de tiras horizontais de nylon 

bastante resistente, com uma polegada de largura (2,5cm). Tudo é 

fixado no material e costurado entrecruzado, deixando espaços de 

4,0cm para que os assessórios possam ser encaixados e trançados na 

vertical. 

TAMANHO: Altura de 14 cm x largura de 15 cm x Espessura de 5 

cm.    

•PORTA CARREGADOR DE PISTOLA DUPLO -  1 UNID 

Tecido: Tecido Poliéster  600 Rip Stop 1 mão de Resina Acrílica e 

uma mão de Repelente Hidro-repelente, tratamento anti- microbiano, 

espessura do tecido 0,34 (método usado ABNT), Fio de Poliéster, 

largura1,50 metros, gramatura do tecido M / Linear 288 (método do 

ensaio ABNT) carga de ruptura longitudinal KGF/ 50MM 124,100 

(método de ensaio ABNT), carga de ruptura transversal KGF/ 50 

147,00 (método de ensaio ABNT),amarração da tela  1 x 1, titulo fio 

trama DTEX transversal 600/96, titulo do fio Urdume Detex 

longitudinal 300/96, alongamento na ruptura transversal 9% (método 

de ensaio ABNT), alongamento na ruptura longitudinal 8% (método 

de ensaio ABNT). 

Cadarços / Fita: Material nylon 25 x 1,7. 

Fivela e Fecho material nylon. 

Características: 

Sistema MOLLE: utilizado um conjunto de tiras horizontais de nylon 

bastante resistente, com uma polegada de largura (2,5cm). Tudo é 

fixado no material e costurado entrecruzado, deixando espaços de 

4,0cm para que os assessórios possam ser encaixados e trançados na 

vertical. 

TAMANHO: Altura de 16 cm x largura 12 cm x Espessura de 3,5 

cm.          

•BOLSA PEQUENA – 1 UNID 

Tecido: Tecido Poliéster  600 Rip Stop 1 mão de Resina Acrílica e 

uma mão de Repelente Hidro-repelente, tratamento anti- microbiano, 

espessura do tecido 0,34 (método usado ABNT), Fio de Poliéster, 

largura1,50 metros, gramatura do tecido M / Linear 288 (método do 

ensaio ABNT) carga de ruptura longitudinal KGF/ 50MM 124,100 

(método de ensaio ABNT), carga de ruptura transversal KGF/ 50 

147,00 (método de ensaio ABNT),amarração da tela  1 x 1, titulo fio 

trama DTEX transversal 600/96, titulo do fio Urdume Detex 

longitudinal 300/96, alongamento na ruptura transversal 9% (método 
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de ensaio ABNT), alongamento na ruptura longitudinal 8% (método 

de ensaio ABNT). 

Cadarços / Fita: Material nylon 25 x 1,7. 

Fivela e Fecho material nylon. 

Características: 

Sistema MOLLE: utilizado um conjunto de tiras horizontais de nylon 

bastante resistente, com uma polegada de largura (2,5cm). Tudo é 

fixado no material e costurado entrecruzado, deixando espaços de 

4,0cm para que os assessórios possam ser encaixados e trançados na 

vertical. 

TAMANHO: Altura de 13 cm x Largura de 10 cm x Espessura de 4,5 

cm. 

•COLDRE UNIVERSAL MODULAR – 1 UNID                                        

Tecido: Tecido Poliéster  600 Rip Stop 1 mão de Resina Acrílica e 

uma mão de Repelente Hidro-repelente, tratamento anti- microbiano, 

espessura do tecido 0,34 (método usado ABNT), Fio de Poliéster, 

largura1,50 metros, gramatura do tecido M / Linear 288 (método do 

ensaio ABNT) carga de ruptura longitudinal KGF/ 50MM 124,100 

(método de ensaio ABNT), carga de ruptura transversal KGF/ 50 

147,00 (método de ensaio ABNT),amarração da tela  1 x 1, titulo fio 

trama DTEX transversal 600/96, titulo do fio Urdume Detex 

longitudinal 300/96, alongamento na ruptura transversal 9% (método 

de ensaio ABNT),  alongamento na ruptura longitudinal 8% (método 

de ensaio ABNT). 

Cadarços / Fita: Material nylon 25 x 1,7. 

Fivela e Fecho material nylon. 

Destro ou canhoto 

Forro de camurça preto para proteção da arma. 

Características: 

Sistema MOLLE: utilizado um conjunto de tiras horizontais de nylon 

bastante resistente, com uma polegada de largura (2,5cm). Tudo é 

fixado no material e costurado entrecruzado, deixando espaços de 

4,0cm para que os assessórios possam ser encaixados e trançados na 

vertical.      

•PORTA CARREGADORES DE FUZIL DUPLO COM 

FECHAMENTO EM VELCRO – 2 UNID 

Tecido: Tecido Poliéster  600 Rip Stop 1 mão de Resina Acrílica e 

uma mão de Repelente Hidro-repelente, tratamento anti- microbiano, 

espessura do tecido 0,34 (método usado ABNT), Fio de Poliéster, 

largura1,50 metros, gramatura do tecido M / Linear 288 (método do 

ensaio ABNT) carga de ruptura longitudinal KGF/ 50MM 124,100 

(método de ensaio ABNT), carga de ruptura transversal KGF/ 50 

147,00 (método de ensaio ABNT), amarração da tela  1 x 1, titulo fio 

trama DTEX transversal 600/96, titulo do fio Urdume Detex 

longitudinal 300/96, alongamento na ruptura transversal 9% (método 

de ensaio ABNT), alongamento na ruptura longitudinal 8% (método 

de ensaio ABNT). 

Cadarços / Fita: Material nylon 25 x 1,7. 

Fivela e Fecho material nylon. 

Cabe tanto carregadores de 762mm quanto de 556mm 

Características: 

Sistema MOLLE: utilizado um conjunto de tiras horizontais de nylon 

bastante resistente, com uma polegada de largura (2,5cm). Tudo é 

fixado no material e costurado entrecruzado, deixando espaços de 
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4,0cm para que os assessórios possam ser encaixados e trançados na 

vertical. 

TAMANHO: Altura de 16 cm x Largura de 8cm x Espessura de 5cm.   

•PORTA TRECO  FECHAMENTO EM FECHO DE NYLON 25 

CM - 1 UNID 

(cabe tanto carregadores de 762mm quanto de 556mm) 

Tecido: Tecido Poliéster  600 Rip Stop 1 mão de Resina Acrílica e 

uma mão de Repelente Hidro-repelente, tratamento anti- microbiano, 

espessura do tecido 0,34 (método usado ABNT), Fio de Poliéster, 

largura1,50 metros, gramatura do tecido M / Linear 288 (método do 

ensaio ABNT) carga de ruptura longitudinal KGF/ 50MM 124,100 

(método de ensaio ABNT), carga de ruptura transversal KGF/ 50 

147,00 (método de ensaio ABNT),amarração da tela  1 x 1, titulo fio 

trama DTEX transversal 600/96, titulo do fio Urdume Detex 

longitudinal 300/96, alongamento na ruptura transversal 9% (método 

de ensaio ABNT),  alongamento na ruptura longitudinal 8% (método 

de ensaio ABNT). 

Cadarços / Fita: Material nylon 25 x 1,7. 

Fivela e Fecho material nylon. 

Características: 

Sistema MOLLE: utilizado um conjunto de tiras horizontais de nylon 

bastante resistente, com uma polegada de largura (2,5cm). Tudo é 

fixado no material e costurado entrecruzado, deixando espaços de 

4,0cm para que os assessórios possam ser encaixados e trançados na 

vertical.   

TAMANHO: Altura de 19 cm x Largura de 11 cm x espessura de 6 

cm. 

•CINTO OPERACIONAL NA PRETO C/ AMORTECEDOR – 1 

UND 

Medindo 1,30 cadarços 54 X 3,5 modelo americano com fivela/ 

fecho militar  de 55mm com trava, resistente, confeccionada em 

nylon, na cor preta com dois passadores de metal para fixação e 

velcro preto para regulagem com amortecedor preto. 

AMORTECEDOR PRETO: medindo 84 x 65 cm, manta borracha 

EVA 8 mm plus extra macia coberto com nylon, coberto com Tecido 

Poliéster  600 Rip Stop preto, com 1 mão de Resina Acrílica e uma 

mão de Repelente Hidro-repelente, tratamento anti- microbiano, 

espessura do tecido 0,34 (método usado ABNT), Fio de Poliéster, 

largura1,50 metros, gramatura do tecido M / Linear 288 (método do 

ensaio ABNT) carga de ruptura longitudinal KGF/ 50MM 124,100 

(método de ensaio ABNT), carga de ruptura transversal KGF/ 50 

147,00 (método de ensaio ABNT),amarração da tela  1 x 1, titulo fio 

trama DTEX transversal 600/96, titulo do fio Urdume Detex 

longitudinal 300/96, alongamento na ruptura transversal 9% (método 

de ensaio ABNT),  alongamento na ruptura longitudinal 8% (método 

de ensaio ABNT), uma costura central, 5 reguladores com cadarço de 

nylon de 25mm e velcro preto para fixação no cinto. Etiqueta para 

identificação do militar fixada no amortecedor. 

16.  COLETE REFLETIVO 

Colete verde, tecido tactel 4k perolado. 

- Bolso fole bordado Brasão da Guarda no bolso esquerdo. 

- Bordado brasão do Município no bolso direito. 

Nas costas bordado arqueado GUARDA MUNICIPAL DE 

VASSOURAS - RJ 

Unidade 19 
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- Velcro acima do bolso direito para fixação da tarja de nome; 

- Fita refletiva combinando com faixas retrorrefletivas repelentes a 

agua em X com paralelas horizontais na parte frontal; 

- Fechamento com zíper; 

- Cadarço para ajuste do colete. 

SOB MEDIDA 

17.  CONJUNTO CALÇA E CAMISA SOCIAL BORDADA 

MASCULINO COM PLATINA 

CALÇA SOCIAL MASCULINA 

Confeccionada de tecido Micro Fibra AZUL NOTURNO 100% 

poliéster ordem 9360 e gramatura 190, com  6 (seis) bolsos 

embutidos, sendo 2 (dois) nas laterais, 2 (dois) no dianteiro e 2 (dois) 

no traseiro com portinholas 

Braguilha fechada por zíper de poliéster, na mesma cor do tecido, 

complementado por um botão AZUL NOTURNO de segurança na 

parte interna do cós. 

Cós com forro tipo social, sem pespontos, guarnecido por 8 (oito) 

passadores, com aplicação interna de entretela termocolante, tendo 

ainda, internamente, uma etiqueta de identificação centralizada na 

parte traseira. 

BOLSOS LATERAIS 

Dois bolsos embutidos, rentes às laterais, pespontados com máquina 

de uma agulha ponto fixo a 6 mm da borda, com aplicação de forro 

fixado na vista da calça, e travetes nas partes superior e inferior, na 

posição horizonta 

FORRO DOS BOLSOS LATERAIS 

Forro confeccionado de tecido duplo, na cor verde-oliva, unido e 

costurado, em todo seu contorno, com máquina de duas agulhas 

ponto fixo. 

Debrum fixado internamente na braguilha da calça. 

BOLSOS FRONTAIS 

Dois bolsos embutidos de cada lado, com aplicação de forro, 

posicionados rentes ao cós, na posição horizontal, entre os 

passadores do dianteiro, devendo ser aplicados travetes, na posição 

vertical, nas extremidades dos mesmos. 

FORRO DOS BOLSOS FRONTAIS 

Forro em duas partes, confeccionado do próprio tecido da calça, 

overlocado em todo seu contorno, medindo 85 mm de comprimento, 

tendo sua parte inferior arredondada 

BOLSOS TRASEIROS 

Dois bolsos embutidos a 60 mm do cós e 45 mm das costuras 

laterais, com aplicação de debrum na borda inferior e forro interno, 

na cor AZUL NOTURNO, costurado com máquina de uma agulha 

ponto fixo, com aplicação de travetes, nas extremidades, na posição 

vertical . 

FORRO DOS BOLSOS TRASEIROS 

Forro confeccionado de tecido AZUL NOTURNO, dobrado e 

costurado com máquina de duas agulhas ponto fixo, com debrum nas 

suas laterais e no fundo, sendo fixado, internamente, ao cós da calça. 

 BRAGUILHA 

Vista esquerda externa (de quem veste) do próprio dianteiro da calça, 

em tecido duplo, overlocada e costurada, a 30 mm da borda, com 

máquina de uma agulha ponto fixo, fixando a vista esquerda interna e 

fazendo uma curva final, devendo ser aplicado travete no final do 

Conjunto 16 
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pesponto. 

Vista esquerda interna (de quem veste) em tecido dobrado, costurado 

e overlocado. 

Vista direita (de quem veste) do próprio dianteiro da calça, com forro 

costurado com máquina de uma agulha ponto fixo, rente a borda. 

A braguilha é fechada por um zíper de poliéster, na cor AZUL 

NOTURNO, sendo complementada por um gancho metálico de 

segurança na parte interna do cós. 

LATERAIS E ENTREPERNAS 

Laterais e entrepernas overlocadas e costuradas com máquina de uma 

agulha ponto corrente internamente 

GANCHOS 

Ganchos dianteiro e traseiro overlocados e pespontados com máquina 

de uma agulha ponto fixo 

O gancho traseiro deve ter, internamente, uma sobra de tecido de 30 

mm de largura para eventuais ajustes. 

CÓS 

Confeccionado em tecido único, forrado com tecido da mesma cor da 

calça, medindo 40 mm de largura, e com aplicação interna de 

entretela. 

Cós em duas partes, tendo na união do traseiro, internamente, uma 

sobra de tecido de 50 mm de largura, para eventuais ajustes da 

cintura. 

A extremidade superior do cós, costurada ao forro, deve ficar, pelo 

lado interno, 3 mm abaixo da borda superior. 

O cós é costurado e rebatido com máquina de cós de duas agulhas, 

sendo a extremidade direita (de quem veste) embutida. 

A extremidade esquerda tem um prolongamento que é costurada 

internamente na parte superior do cós, virado e pespontado até a 

borda do mesmo, sendo fixado pelo pesponto da vista. 

O fechamento do cós é feito por meio de um botão na cor AZUL 

NOTURNO de segurança, ficando uma parte deste gancho (macho) 

centralizado e distando 10 mm da ponta esquerda, de modo a não 

deixar vestígios externamente. A outra parte do gancho (fêmea), deve 

situar-se na ponta direita (externamente). 

O cós deve ser guarnecido por 8 (oito) passadores de 13 mm de 

largura e    45 mm de comprimento. 

Os passadores são dobrados e fixados, internamente, na extremidade 

superior, com aplicação de travetes e na extremidade inferior 

embutidos no cós, também com aplicação de travetes, ambos na 

posição horizontal. 

PENCES DO TRASEIRO 

Uma pence em cada traseiro costurada, internamente, com máquina 

de uma agulha ponto fixo 

Têm início na borda inferior do cós e término na borda superior do 

bolso, ficando centralizadas nas portinholas dos bolsos traseiros. 

ROUPA SOB MEDIDA 

CAMISA SOCIAL MASCULINA BORDADA 

Confeccionada de tecido Micro Fibra AZUL NOTURNO 100% 

poliéster ordem 9360 e gramatura 190, com corte ligeiramente 

cinturado, costas lisas, aberta na frente em toda extensão, sem 

carcela. 

A frente da camisa, em ambos os lados, deve conter, internamente, 

uma vista inteiriça, de 75 mm de largura, sem emendas.    
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Caseado vertical do lado esquerdo de quem veste e fechamento 

realizado por 5 (cinco) botões beges de poliéster, aplicados no lado 

direito. 

Externamente, na altura do peito, devem ser aplicados 2 (dois) 

bolsos, de 

formatos retangulares, com uma prega de 40 mm de largura, no 

sentido vertical, eqüidistante dos lados. 

Os bolsos devem ter os ângulos inferiores chanfrados, medindo estes 

20 mm de comprimento. 

São fechados por pestanas, de formatos retangulares, com entretela 

colante de algodão, tendo, ao centro, um botão de poliéster de 11 mm 

de diâmetro. 

Gola de tecido duplo, tipo colarinho esporte, inteiriça, com entretelas 

colantes de algodão e inclinação lateral de 65 ± 5 graus. 

Mangas curtas, com bainhas viradas para dentro, pespontadas a 25 

mm da borda inferior. 

As vistas, a gola, os bolsos, as pestanas e os machos devem ser 

pespontados a 5 mm das bordas. 

As costuras devem conter 4 pontos/cm, com tolerância de 0,5 

pontos/cm. 

As costuras de unir os ombros, pregar as mangas e fechar as laterais 

devem ser feitas com máquina de interloque 5 (cinco) fios. 

Na montagem da peça acabada deve ser observado o mesmo 

alinhamento da diagonal da sarja, para todos os componentes, 

evitando-se o desalinhamento, que poderá provocar divergências de 

tonalidades. 

BOLSOS 

Com cantos inferiores chanfrados e bainha na abertura superior feita 

com máquina de uma agulha ponto fixo, distante de 15 mm da 

borda . 

São costurados à camisa com máquina de uma agulha ponto fixo, 

distante de 5 mm das bordas. 

A borda superior de cada bolso deve ser posicionada a 55 mm abaixo 

da linha central do primeiro caseado de fechamento da camisa e a 60 

mm da linha imaginária que passa pelo centro dos botões de 

fechamento da mesma. 

Cada bolso deve possuir uma prega, de 40 mm de largura, no sentido 

vertical, costurada com máquina de uma agulha ponto fixo, a 5 mm 

de suas bordas. 

Ao centro, deve ser aplicado um botão de poliéster, de 11 mm de 

diâmetro, com 2 (dois) furos, posicionado a 23 mm da borda superior 

do bolso. 

A 5 mm das laterais dos bolsos no limite da linha imaginária que 

passa pelo centro do botão parte inferior, é costurado um fecho de 

contato, face pêlo, medindo 10 mm de altura e 15 mm de largura.    

Os chanfros inferiores devem formar um ângulo de 45 ± 5 graus com 

a horizontal da base do bolso e ter 20 mm de comprimento acabado. 

PESTANAS 

Confeccionadas em tecido duplo, retangulares, fusionadas 

internamente com entretela colante de algodão tipo I, a uma 

temperatura média de 150º C, durante 15 segundos. 

Pespontadas, em todo seu contorno, com máquina de uma agulha 

ponto fixo, a 5 mm de suas bordas, e costuradas à camisa com 

máquina de uma agulha ponto fixo, bitola de 6,4 mm. 
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É costurado um fecho de contato, parte áspera, medindo 10 mm de 

altura e 15 mm de largura a 5 mm das laterais nas pestanas dos 

bolsos lado posterior, no limite da linha imaginária que passa pelo 

centro do caseado, parte inferior. 

Posicionadas com sua borda superior paralela por toda a largura e 

acima 10 mm da borda do bolso. 

Deve ser aplicados travetes, de 8 mm de comprimento, nos cantos 

superiores, no sentido horizontal, posicionados sobre o pesponto 

inferior. 

No centro de cada pestana deve ser aplicado um caseado, no sentido 

vertical, com 18 mm de comprimento e 12 mm de abertura, a 8 mm 

da borda inferior. 

GOLA 

Confeccionada em tecido duplo, com bico de canto vivo e inclinação 

lateral de 65 ± 5 graus. 

Fusionada com entretelas colantes de algodão, a uma temperatura 

média de 150º C, durante 15 segundos, assim dispostas: 

a) Entretela tipo I 

Duas camadas, a primeira e fixada sobre a entretela tipo II, devendo 

ser cortada em duas partes, superior e inferior, deixando uma 

distância aproximada de 3 mm uma da outra, para melhor 

acabamento e apresentação, quando dobrada. 

  A segunda camada e fixada sobre a primeira, somente nas pontas da 

gola, medindo aproximadamente um terço da medida total da gola, 

para endurecimento das pontas.     

b) Entretela tipo II 

Uma camada em todo perímetro da gola devendo exceder 10 mm da 

entretela na parte de junção com o degolo 

Pespontada com máquina de uma agulha ponto fixo a 5 mm de suas 

bordas, costurada no degolo e rebatida com máquina de uma agulha 

ponto fixo, com inserção da etiqueta de identificação no centro. 

MANGAS 

Mangas curtas, com bainhas viradas duas vezes para dentro, 

pespontadas com máquina de uma agulha ponto fixo, distante de 25 

mm de sua borda. 

 Manga direita bandeira bordada, estado do Rio de Janeiro medindo 

4,8 x 6,8 
Manga esquerda bandeira bordada, município de Vassouras medindo 

4,8 x 6,8 

Vistas do Dianteiro 

Vistas do dianteiro dobradas para dentro, presas na costura dos 

ombros, overlocadas e pespontadas, com máquina de uma agulha 

ponto fixo a 5 mm de suas bordas, tendo ainda costurada nas lapelas 

uma entretela colante tipo III, iniciando nos ombros até a altura das 

pestanas dos bolsos. 

Abertas na frente em toda extensão e fechadas por uma ordem de 5 

(cinco) botões bege de poliéster, com 11 mm de diâmetro, com 2 

(dois) furos, e bainha inferior com 25 mm de largura. 

Vista esquerda (de quem veste) inteiriça, sem emendas, onde são 

aplicados os caseados, com os seus centros a 15 mm da borda 

O primeiro caseado deve situar-se a 100 mm do início da vista, o 

último a 150 mm da borda inferior da bainha, e os demais 

eqüidistantes. 

Vista direita (de quem veste) inteiriça, sem emendas, onde são 
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aplicados os botões, com os seus centros a 15 mm da borda 

O primeiro botão deve situar-se a 100 mm do início da vista, o último 

a 150 mm da borda inferior da bainha, e os demais eqüidistantes. 

A frente da camisa, em ambos os lados, deve conter, internamente, 

uma vista inteiriça, de 75 mm de largura, sem emendas, com 

acabamento em overloque nas bordas. 

Confeccionadas em tecido único, sem pala, corte ligeiramente 

cintado. 

As medidas do tórax devem ser tomadas com a camisa abotoada, 

eliminando dobras e rugas existentes. 

 Peito esquerdo, brasão da Guarda Municipal de Vassouras bordado 

no tamanho 9,6 x 8,1. 
OMBROS 

Fechados com máquina de interloque 5 (cinco) fios e pespontados 

com máquina de uma agulha ponto fixo. 

Nas camisas dos oficiais e subtenentes devem ser aplicados 2 (dois) 

passadores, feitos do mesmo tecido, um em cada ombro, com 90 mm 

de comprimento por 25 mm de largura, acompanhando o sentido da 

costura, para colocação das platinas. 

PLATINA 

A platina deve ser confeccionada em uma  laminado plástico semi-

rígido, com 1,5 mm de espessura, sendo forrada, na sua parte 

superior, com tecido  micro fibra AZUL NOTURNO 100 % poliéster  

ordem 9360 e gramatura 190. Sobre o tecido AZUL NOTURNO um 

bordado brasão da Guarda de Vassouras, centralizada em todo o seu 

comprimento. Sobre o vértice da platina, é aplicado um botão de 

metal dourado, com formato plano, de 15 mm de diâmetro e 2 mm de 

espessura, com o Cruzeiro do Sul em alto-relevo, ladeado por 22 

(vinte e duas) estrelas, possuindo, na parte inferior, dois grampos 

para fixação à platina. A parte inferior da platina deve ser forrada 

com feltro de lã na cor preta.  Possui, ainda, na parte inferior, um 

passador plástico, maleável, de 105 mm de comprimento, 13 mm de 

largura e 1 mm de espessura, preso de modo permanente no lado do 

vértice da platina e, no lado oposto, um botão de pressão com a 

finalidade de fixa- lá ao uniforme. 
OBS: O bordado da Platina será de acordo com o posto de cada 

Guarda. 

ROUPA SOB MEDIDA 

18.  CONJUNTO CALÇA E CAMISA SOCIAL BORDADA 

FEMININO COM PLATINA 

CALÇA SOCIAL FEMININA 

Confeccionada de tecido Micro Fibra AZUL NOTURNO 100% 

poliéster ordem 9360 e gramatura 190. 

Braguilha fechada por zíper de poliéster, na mesma cor do tecido, 

complementado por um botão AZUL NOTURNO de segurança na 

parte interna do cós. 

Cós com forro tipo social, sem pespontos, guarnecido por 8 (oito) 

passadores, com aplicação interna de entretela termocolante, tendo 

ainda, internamente, uma etiqueta de identificação centralizada na 

parte traseira. 

CÓS 

Confeccionado em tecido único, forrado com tecido da mesma cor da 

calça, medindo 40 mm de largura, e com aplicação interna de 

entretela. 

Conjunto 04 
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Cós em duas partes, tendo na união do traseiro, internamente, uma 

sobra de tecido de 50 mm de largura, para eventuais ajustes da 

cintura. 

A extremidade superior do cós, costurada ao forro, deve ficar, pelo 

lado interno, 3 mm abaixo da borda superior. 

O cós é costurado e rebatido com máquina de cós de duas agulhas, 

sendo a extremidade direita (de quem veste) embutida. 

A extremidade esquerda tem um prolongamento que é costurada 

internamente na parte superior do cós, virado e pespontado até a 

borda do mesmo, sendo fixado pelo pesponto da vista. 

O fechamento do cós é feito por meio de um botão de segurança, 

ficando uma parte deste gancho (macho) centralizado e distando 10 

mm da ponta esquerda, de modo a não deixar vestígios externamente. 

A outra parte do gancho (fêmea), deve situar-se na ponta direita 

(externamente). 

O cós deve ser guarnecido por 8 (oito) passadores de 13 mm de 

largura e 45 mm de comprimento. 

Os passadores são dobrados e fixados, internamente, na extremidade 

superior, com aplicação de travetes e na extremidade inferior 

embutidos no cós, também com aplicação de travetes, ambos na 

posição horizontal. 

ROUPA SOB MEDIDA 

CAMISA SOCIAL FEMININA BORDADA 

Confeccionada de tecido Micro Fibra AZUL NOTURNO 100% 

poliéster ordem 9360 e gramatura 190, com corte ligeiramente 

cinturado, costas lisas, aberta na frente em toda extensão, sem 

carcela. 

A frente da camisa, em ambos os lados, deve conter, internamente, 

uma vista inteiriça, de 75 mm de largura, sem emendas.    

Caseado vertical do lado esquerdo de quem veste e fechamento 

realizado por 5 (cinco) botões beges de poliéster, aplicados no lado 

direito. 

Externamente, na altura do peito, devem ser aplicados 2 (dois) 

bolsos, de formatos retangulares, com uma prega de 40 mm de 

largura, no sentido vertical, eqüidistante dos lados. 

Os bolsos devem ter os ângulos inferiores chanfrados, medindo estes 

20 mm de comprimento. 

São fechados por pestanas, de formatos retangulares, com entretela 

colante de algodão, tendo, ao centro, um botão de poliéster de 11 mm 

de diâmetro. 

Gola de tecido duplo, tipo colarinho esporte, inteiriça, com entretelas 

colantes de algodão e inclinação lateral de 65 ± 5 graus. 

Mangas curtas, com bainhas viradas para dentro, pespontadas a 25 

mm da borda inferior. 

As vistas, a gola, os bolsos, as pestanas e os machos devem ser 

pespontados a 5 mm das bordas. 

As costuras devem conter 4 pontos/cm, com tolerância de 0,5 

pontos/cm. 

As costuras de unir os ombros, pregar as mangas e fechar as laterais 

devem ser feitas com máquina de interloque 5 (cinco) fios. 

Na montagem da peça acabada deve ser observado o mesmo 

alinhamento da diagonal da sarja, para todos os componentes, 

evitando-se o desalinhamento, que poderá provocar divergências de 

tonalidades. 
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BOLSOS 

Com cantos inferiores chanfrados e bainha na abertura superior feita 

com máquina de uma agulha ponto fixo, distante de 15 mm da 

borda . 

São costurados à camisa com máquina de uma agulha ponto fixo, 

distante de 5 mm das bordas. 

A borda superior de cada bolso deve ser posicionada a 55 mm abaixo 

da linha central do primeiro caseado de fechamento da camisa e a 60 

mm da linha imaginária que passa pelo centro dos botões de 

fechamento da mesma. 

Cada bolso deve possuir uma prega, de 40 mm de largura, no sentido 

vertical, costurada com máquina de uma agulha ponto fixo, a 5 mm 

de suas bordas. 

Ao centro, deve ser aplicado um botão de poliéster, de 11 mm de 

diâmetro, com 2 (dois) furos, posicionado a 23 mm da borda superior 

do bolso. 

A 5 mm das laterais dos bolsos no limite da linha imaginária que 

passa pelo centro do botão parte inferior, é costurado um fecho de 

contato, face pêlo, medindo 10 mm de altura e 15 mm de largura.    

Os chanfros inferiores devem formar um ângulo de 45 ± 5 graus com 

a horizontal da base do bolso e ter 20 mm de comprimento acabado. 

PESTANAS 

Confeccionadas em tecido duplo, retangulares, fusionadas 

internamente com entretela colante de algodão tipo I, a uma 

temperatura média de 150º C, durante 15 segundos. 

Pespontadas, em todo seu contorno, com máquina de uma agulha 

ponto fixo, a 5 mm de suas bordas, e costuradas à camisa com 

máquina de uma agulha ponto fixo, bitola de 6,4 mm. 

É costurado um fecho de contato, parte áspera, medindo 10 mm de 

altura e 15 mm de largura a 5 mm das laterais nas pestanas dos 

bolsos lado posterior, no limite da linha imaginária que passa pelo 

centro do caseado, parte inferior. 

Posicionadas com sua borda superior paralela por toda a largura e 

acima 10 mm da borda do bolso. 

Deve ser aplicados travetes, de 8 mm de comprimento, nos cantos 

superiores, no sentido horizontal, posicionados sobre o pesponto 

inferior. 

No centro de cada pestana deve ser aplicado um caseado, no sentido 

vertical, com 18 mm de comprimento e 12 mm de abertura, a 8 mm 

da borda inferior. 

GOLA 

Confeccionada em tecido duplo, com bico de canto vivo e inclinação 

lateral de 65 ± 5 graus. 

Fusionada com entretelas colantes de algodão, a uma temperatura 

média de 150º C, durante 15 segundos, assim dispostas: 

a) Entretela tipo I 

Duas camadas, a primeira e fixada sobre a entretela tipo II, devendo 

ser cortada em duas partes, superior e inferior, deixando uma 

distância aproximada de 3 mm uma da outra, para melhor 

acabamento e apresentação, quando dobrada. 

  A segunda camada e fixada sobre a primeira, somente nas pontas da 

gola, medindo aproximadamente um terço da medida total da gola, 

para endurecimento das pontas.     

b) Entretela tipo II 
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Uma camada em todo perímetro da gola devendo exceder 10 mm da 

entretela na parte de junção com o degolo 

Pespontada com máquina de uma agulha ponto fixo a 5 mm de suas 

bordas, costurada no degolo e rebatida com máquina de uma agulha 

ponto fixo, com inserção da etiqueta de identificação no centro. 

MANGAS 

Mangas curtas, com bainhas viradas duas vezes para dentro, 

pespontadas com máquina de uma agulha ponto fixo, distante de 25 

mm de sua borda. 

 Manga direita bandeira bordada, estado do Rio de janeiro medindo 

4,8 x 6,8 
Manga esquerda bandeira bordada, município de Vassouras medindo 

4,8 x 6,8 

Vistas do Dianteiro 

Vistas do dianteiro dobradas para dentro, presas na costura dos 

ombros, overlocadas e pespontadas, com máquina de uma agulha 

ponto fixo a 5 mm de suas bordas, tendo ainda costurada nas lapelas 

uma entretela colante tipo III, iniciando nos ombros até a altura das 

pestanas dos bolsos. 

Abertas na frente em toda extensão e fechadas por uma ordem de 5 

(cinco) botões bege de poliéster, com 11 mm de diâmetro, com 2 

(dois) furos, e bainha inferior com 25 mm de largura. 

Vista esquerda (de quem veste) inteiriça, sem emendas, onde são 

aplicados os caseados, com os seus centros a 15 mm da borda 

O primeiro caseado deve situar-se a 100 mm do início da vista, o 

último a 150 mm da borda inferior da bainha, e os demais 

eqüidistantes. 

Vista direita (de quem veste) inteiriça, sem emendas, onde são 

aplicados os botões, com os seus centros a 15 mm da borda 

O primeiro botão deve situar-se a 100 mm do início da vista, o último 

a 150 mm da borda inferior da bainha, e os demais eqüidistantes. 

A frente da camisa, em ambos os lados, deve conter, internamente, 

uma vista inteiriça, de 75 mm de largura, sem emendas, com 

acabamento em overloque nas bordas. 

Confeccionadas em tecido único, sem pala, corte ligeiramente 

cintado. 

As medidas do tórax devem ser tomadas com a camisa abotoada, 

eliminando dobras e rugas existentes. 

 Peito esquerdo, brasão da Guarda Municipal bordado Vassouras no 

tamanho 9,6 x 8,1 
OMBROS 

Fechados com máquina de interloque 5 (cinco) fios e pespontados 

com máquina de uma agulha ponto fixo. 

Nas camisas dos oficiais e subtenentes devem ser aplicados 2 (dois) 

passadores, feitos do mesmo tecido, um em cada ombro, com 90 mm 

de comprimento por 25 mm de largura, acompanhando o sentido da 

costura, para colocação das platinas. 

PLATINA 

A platina deve ser confeccionada  em uma  laminado plástico semi-

rígido, com 1,5 mm de espessura, sendo forrada, na sua parte 

superior, com tecido  micro fibra AZUL NOTURNO 100 % poliéster  

ordem 9360 e gramatura 190. Sobre o tecido AZUL NOTURNO um 

bordado brasão da Guarda de Vassouras, centralizada em todo o seu 

comprimento. Sobre o vértice da platina, é aplicado um botão de 
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metal dourado, com formato plano, de 15 mm de diâmetro e 2 mm de 

espessura, com o Cruzeiro do Sul em alto-relevo, ladeado por 22 

(vinte e duas) estrelas, possuindo, na parte inferior, dois grampos 

para fixação à platina.  A parte inferior da platina deve ser forrada 

com feltro de lã na cor preta.  Possui, ainda, na parte inferior, um 

passador plástico, maleável, de 105 mm de comprimento, 13 mm de 

largura e 1 mm de espessura, preso de modo permanente no lado do 

vértice da platina e, no lado oposto, um botão de pressão com a 

finalidade de fixa- lá ao uniforme. 

OBS: O bordado da Platina será de acordo com o posto de cada 

Guarda. 

ROUPA SOB MEDIDA 

19.  COTURNO TATICO COM FECHO AS 

Confeccionado em couro, com espessura de 1,8 mm a 2,0mm bovino, 

hidrofugado e pré-amaciado, na cor preta e poliamida, Cordura 1000, 

dublado com manta não tecido. Sistema de fechamento frontal por 

cadarço, através de 10 linhas de ilhoses de latão na cor preta com 

espessura de aplicação mínima de 2 mm e máxima de 3 mm. 

Cadarço em fios de poliéster de alta resistência com pontas 

plastificadas. Forro 

interno em poliéster respirável incluindo lingueta e cano da bota. 

Palmilha de conforto de alto desempenho em poliuretano termo 

conformado. Solado bi componente em borracha (SBR) e E.V.A. 

termo-conformado de densidade 18gr/cm³ com dureza 45 asker/c e 

colagem U.V. com desenho antiderrapante na cor preta. Palmilha de 

montagem fixada em sistema STROBEL na construção da bota. 

Cabedal: Em couro bovino, com espessura de 1.8mm a 2,0mm, com 

acabamento hidrorepelente, sem a presença de cromo hexavalente ; 

em Cordura 1000, na cor preta, dublado com manta de não tecido 

respirável 

Gáspea: Confeccionada em couro tipo vaqueta , bovino, hidrofugado 

e pré-amaciado na cor preta, espessura de 1,8 mm a 2,0mm. 

Colarinho: Em Cordura 1000 com enchimento de espuma de 

poliuretano expandido D33.                                                                                                                                                                                   

Forro: Em Nylon tridimensional tipo frontura (spacer) respirável, 

resistente à abrasão e ao enovelamento.                                                                                                                                         

Fechamento frontal: Com cadarço alma redonda tramada em fios de 

poliéster não desfia e permitem ajuste com facilidade, com pontas 

plastificadas. Sistema de fechamento feito através de 10 linhas de 

ilhoses de latão antioxidante na cor preta com espessura de aplicação 

mínima de 2 mm e máxima de 3 mm. 

Lingueta: Em Cordura 1000 dublada em não tecido respirável de 

poliéster, fechada em sistema fole com 16cm de fechamento em 

relação a parte externa inferior da sola, impossibilitando entrada de 

detritos e líquidos, forrada com Nylon tridimensional 

frontura spacer. 

Parte interna do cano: Forrado em nylon tridimensional tipo 

frountura spacer, acolchoado com espuma PU de 10mm densidade 

33, zíper tratorado em polímero anti-ferrugem de 16cm de abertura 

vertical, com lapela de proteção interna de 2cm de largura e 16cm de 

altura.                                                                                               

Parte externa do cano: A altura média do cano da bota número 40 é 

de 22,9cm e deverá ser medida a partir do solo indo até o ponto mais 

alto do cano da bota. 

Par 38 
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Contém sistema de proteção ao maléolo externo do contra impactos, 

com espuma PU 10mm densidade 33, fixados internamente sob forro 

em nylon tridimensional respirável e a cordura 1000 do cano. 

Sistema de zíper localizado em toda a extensão vertical do maléolo 

interno sendo zíper tratorado em polímero anti-ferrugem de 16cm de 

abertura vertical, com lapela de proteção interna de 1,7cm de largura 

e 16cm de altura. Velcro de fechamento na parte superior do cano 

costurado em lapela de couro com 6cm de largura e 2,3cm de altura. 

Contraforte interno: Material termoplástico anti-impacto, 

conformado termicamente sem apresentar ressalto interno, com 

espessura de 2.0mm, tipo 

rígido. Possui resiliência, durabilidade, resistência a impactos e 

torções e não de lamina ou danifica com a umidade Palmilha interna 

de conforto anatômico: Em Poliuretano injetado, de alta densidade e 

alta resiliência, amortecedora de impacto e isolante térmica. Face 

superior em tecido 100% poliéster dublado em palmilha P.U de alta 

densidade, em 

formato adequado para apoiar o pé com conforto e distribuir 

corretamente a pressão plantar; 

Couraça e biqueira: Reforço interno no bico em polímero 

termoplástico RX 3131, anti-impacto com espessura de 1,8 mm, 

fixado e moldado a quente no formato do calçado e sem apresentar 

ressalto interno. Possui excelente resiliência, durabilidade, resistência 

a impactos e torções, não de lâmina ou danificá com a umidade. 

Biqueira de proteção exterior no bico da bota, feita em couro 

hidrofugado pré amaciado com 

espessura de 18mm a 2,0mm. 

Solado Bi-componente: Solado em borracha (SBR) e cunho 

entressola de E.V.A termo conformado de densidade 18gr/cm³ e 

dureza 45 asker/c de colagem U.V. na cor preta, de alto desempenho, 

leveza e resiliência. Sola em borracha, vulcanizada, na cor preta com 

resistência à temperatura. Possui travas multidirecionais para permitir 

eficiente tração e frenagem em vários tipos de piso; biqueira do 

solado em borracha 

CONDIÇÕES TÉCNICAS 

Da confecção: 

Confeccionada em couro bovino pré amaciado de flor integral 

hidrofugado estampa 

pólvora lisa, com espessura de 1.8mm a 2,0mm, acabamento na cor 

preta, de boa qualidade, couro com não contém nenhum defeito 

natural parte frontal, superior e lateral, isento de cortes, cicatrizes, 

calosidades, picadas, manchas, sinais de parasitas, ou outros defeitos 

que prejudiquem a qualidade, a apresentação e ao bom aspecto da 

bota. 

MATÉRIA PRIMA 

Físicas, Mecânicas e Químicas: 

Couro do cabedal: 

Couro - Bovino 

Espessura - 1.8mm a 2,0mm 

Acabamento - Tipo vaqueta 

Cor  -  Preta 

Hidrofugação  -  Mínimo - 60 minutos 

Couro cabedal força mínima de resistência ao rasgamento  - Min 190 

N DIREÇÃO A e B/ ISO 3377-2 
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Couro cabedal força mínima de resistência à tração -    Min 250 N / 

ISO 3376 

Teor de cromo hexavalente - Não deve ser detectado cromo VI /  ISO 

20344 

Permeabilidade a vapor de água - Mínimo 2,0 mg/cm2.h / ISO 20344 

Coeficiente do vapor de água -  Mínimo 20 mg/cm2 ISO 20344 

Determinação do Ph  - 3,2 com cifra máxima de 0,6  /   ISO 4045 

Teor de óleos e graxas  - Máximo 8%  /  (ISO 4048/08) 

Substâncias dérmicas - Mínimo - 60% 

TECIDO DO CABEDAL: 

Composição  -   Poliamida 6.6 de alta tenacidade, tipo cordura 1000, 

dublada com manta de não tecido respirável 

Cor  -   Preta 

Gramatura   -  Mínimo 350g/m² 

Coeficiente do vapor de água -  Mínimo 22 mg/cm2 segundo / ISO 

20344-item 6.8 

Resistência mínima ao rasgamento em ambas as direções, A e B - 

170 N / ISO 4674-1 

Permeabilidade e coeficiente de vapor de água   -     Mínimo 2,6 

mg/cm2. / ISO 20344 

FORRO DO CANO: 

Composição - Em construção tridimensional tipo frontura (spacer), 

resistente à abrasão e ao 

enovelamento respirável secagem rápida 

SISTEMA DE FECHAMENTO: 

Ilhós  - 20 (vinte) ilhoses por pé, em latão, cor preta com espessura 

de aplicação mínima de 2 mm e máxima de 3 mm distribuídos em 10 

fileiras paralelas. 

Atacador (cadarço)   - Com capa de poliéster tramada em fios de 

poliéster finos que não desfiam e com alma redonda e com pontas 

plastificadas. Os atacadores deverão possuir força mínima de ruptura 

de 500N quando ensaiados segundo a norma ISO 2023/94. 

A espessura do cadarço deve ser de no mínimo 3,5mm e no máximo 

4,5mm segundo norma ABNT NBR ISO 14098 

SOLADO: 

Composição - Em borracha (SBR) com E.V.A termoconformado, 

ambos na cor preto 

Espessura do Salto (Borracha com E.V.A)  - Mínimo de 18 mm de 

altura (excluído o 

antiderrapante) 

Abrasão - Inferior a 125 mm3 / ISO 4649. 

Absorção de energia na área de salto - Mínimo 30 J / ISO 20344 

Resistência ao deslizamento 13287/2007 

Condição do ensaio       Coeficiente de 

ISO13287/2007            deslizamento ISO13287/2007                                                                                                                                

A - Salto                                   Mínimo 0,20 

B - Plano                                  Mínimo 0,20 

A - Salto                                   Mínimo 0,25 

B - Plano                                  Mínimo 0,14 

PALMILHA CONFORTO: 

Composição -Em Poliuretano injetada, de alta densidade e alta 

resiliência, amortecedora de impacto e isolante térmica. Face 

superior em tecido 100% poliéster 

Resistência à abrasão - 25.600 ciclos a seco e 12.800 ciclos a úmido, 
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sem apresentar furo. ISO 20344 

Permeabilidade- Permeia água em até 60 segundos, ISO 20344 

Espessura - Mínima: Ponto A: 8,0mm / Ponto B: 10 mm / Ponto C: 

12 mm 

CONFORTO – SELO DE CONFORTO 

A bota atende às seguintes Normas de Conforto editadas pela ABNT: 

NORMA ENSAIO              NÍVEL DE CONFORTO              

EXIGIDO 

ABNT NBR 14835/13       Determinação da massa do calçado     

Normal 

ABNT NBR 14836/14       Pico de pressão na região do calcâneo 

Confortável 

                                                 Pico de pressão na região dos 

metatarsos Confortável 

ABNT NBR 14837/11       Temperatura interna do calçado           

Normal 

ABNT NBR 14838/11       Índice de amortecimento Deve ser maior 

ou igual a 85%* (CC)  Confortável ABNT NBR 14839/15      Índice 

de pronação do calçado         Normal 

ABNT NBR 14840/15       Percepção de calce Confortável Marcas e 

lesões      Confortável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

20.  ESCUDO ANTI-TUMULTO ES-02 

MATERIAL 

• confeccionado em chapa de policarbonato termoformado, com 

espessura de 4 mm ou 6 mm, nas medidas aproximadas de 1.000 mm 

de altura por 600 mm de largura; 

COMPONENTES 

• internamente possui uma câmara para dissipar impactos nas 

medidas aproximadas de 330 mm de largura por 350 mm de 

comprimento, ficando um espaço entre esta e o escudo de 

aproximadamente 20 mm; 

• possui ainda, placa interna de policarbonato injetado, nas seguintes 

medidas: 330 mm de largura por 425 mm de comprimento, com 

apoio anatômico para o braço posicionado à 45º em relação ao 

conjunto, a mesma é fixada a chapa principal por 8 parafusos de aço 

inox existentes de ambos os lados da peça (4 de cada lado), com 

rosca entre a chapa e a placa interna. Tem ainda peça amortecedora 

confeccionada em borracha para não causar vibrações na placa 

interna quando sofrer impactos; 

• punho confeccionado em borracha nitrílica de qualidade, com alma 

metálica nas medidas: 175 mm de comprimento por 70 mm de altura; 

• gancho (tipo anzol) de desprendimento imediato em poliuretano e 

alma termoplástico injetado e inquebrável nas medidas: 210 mm de 

comprimento por 110 mm de altura, afixado ao conjunto por parafuso 

de aço com rosca e arruelas próprias; 

• o escudo será acondicionado em saco de tecido na cor preta com 

cordão de fechamento; 

FAIXA ADESIVA 

• afixado na frente do escudo através de material adesivo, 

impressão feita em tela própria de silk-screen (serigrafia) com 

tinta vinílica, a inscrição: “GUARDA”. 

Unidade 05 

21.  FIEL RETRÁTIL 

Fiel retrátil: conjunto de peças montadas, formando uma pequena 

caixa, que acoplada ao  cinturão, proporciona ao usuário livres 
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momentos com a arma ou com o apito, em ângulos e posições 

diferentes, mantendo a arma ou o apito sempre fixa ao cinturão e ao 

alcance do usuário. conjunto em poliamida tipo 6  na cor preta 

formando uma pequena caixa, contendo internamente uma mala, nas 

especificações: mola tipo lâmina em aço inoxidável (AISI 301) 

dimensões da mola  # 0,18mm X 3 mm X 2000mm. FIXAÇÃO: 

Fixado ao cinturão através  de um passador (trava). fabricado em 

poliamida  tipo6, na cor preta e presa á base do conjunto  por meio de 

um pino elástico: PINO ELÁSTICO: Material em aço BNT 107. 

dimensões diâmetro 2,5mm X 24mm de comprimento. CARRETEL: 

em poliamida tipo  6, nas dimensões diâmetro de  45 X 14, mm de 

largura. TRAVA DE SEGURANÇA: Dispositivo que trava a arma, 

impossibilitando que a mesma venha se chocar ao solo, ficando, 

assim, engatada  ao fiel retrátil a  uma distância de  30cm: material 

de  fabricação-ZAMAC Nº 5.tratamento superficial: zinco preto 

.FIO: material poliamida tipo  6 (100%), resistente: dimensoões  

diâmetro 1,5mm X 1150mm de comprimento. URDUME: 32 fios  

nylon 2. enchimento 8 fios nylon 240. ruptura: 45 KGF.  

alongamento:8%. cor preta 

22.  GANDOLA MANGA CURTA TECIDO GABARDINE AZUL 

NOTURNO COM BORDADOS 
Confeccionada em Tecido Gabardine 100% poliéster, gramatura 260, 

AZUL NOTURNO, bordado Brasão da Guarda no peito do lado 

direito. 

Blusa com dois bolsos chapados nos dianteiros, sendo que acima do 

bolso direito (de quem veste) há um cadarço de identificação com 

aplicação de velcro para colocar a tarja de nome do Guarda. 

Frente abotoada por cinco botões, costas da blusa em tecido único 

com pregas tipo fole partindo do ombro até a bainha contendo nas 

laterais (linha da cintura), dois travetes horizontais na costura do 

reforço interno de forma a prender os foles. 

As pregas tipo fole serão pespontadas internamente com máquina de 

uma agulha ponto fixo e devem ficar soltas na bainha da blusa. 

Manga curta com reforço, com bordado bandeira do estado, 

Gola com bicos de cantos vivos com aplicação de aleta, no lado 

esquerdo (de quem veste) e botão no lado direito (de quem veste) 

para o fechamento, tendo no centro a etiqueta de identificação 

inserida. 

Bolso embutido com aplicação de zíper na manga esquerda (de quem 

veste), com bordado bandeira do Município. 

BOLSO SUPERIOR 

Os bolsos superiores chapados são costurados com máquina de uma 

agulha ponto fixo; sendo o canto esquerdo (de quem veste) do bolso 

direito e o canto direito (de quem veste) do bolso 

Esquerdo posicionados a 25 mm acima da linha do segundo caseado 

do fechamento da blusa e a 50 mm da linha imaginária que passa no 

centro com velcro p/ fechamento da blusa, velcro de 20 mm com 10 

cm comprimento na cor preta, as aberturas dos bolsos tipo fole serão 

costuradas com máquina de uma agulha ponto fixo e com arremates, 

sendo que após os bolsos estarem acabados esta costura deverá ter no 

máximo 10mm. 

PORTINHOLA DO BOLSO SUPERIOR 

Portinholas em tecido duplo, com os cantos vivos, pespontadas, 

costuradas à blusa com máquina de duas agulhas, ponto fixo (bitola 
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6,4mm), posicionada com sua borda superior paralela por toda a 

largura e acima 15 mm da borda superior do bolso. 

Tendo travetes nos cantos superiores, no sentido vertical. 

Possui velcro p/ fechamento com 20 mm com 10cm de comprimento 

Cadarço de identificação 

Cadarço retangular duratan preto aplicação de velcro, costurado com 

máquina de uma agulha ponto fixo, posicionado com sua borda 

inferior paralela por toda largura a 5mm acima da 

Borda superior do bolso direito (de quem veste). 

o tecido utilizado é o duratan preto coberto com plástico colocado no 

lado do avesso. 

GOLA 

Gola em tecido duplo, com bico de canto vivo, inclinação lateral de 

75 ± 5 graus, pespontada com máquina de duas agulhas ponto fixo 

(bitola 6,4 mm) 

Costurada no degolo e rebatida com máquina de uma agulha ponto 

fixo, com inserção da etiqueta de identificação no centro. 

Aleta em tecido duplo, com bico de canto vivo, pespontada com 

máquina de duas agulhas ponto fixo (bitola 6,4 mm), inserida na 

gola. 

Possui caseado no bico, no sentido horizontal, a 15 mm do canto e 

com 22mm de comprimento e 18mm de abertura. 

a aleta deve medir 20mm na vértice, 60mm de comprimento e 30mm 

de largura. 

MANGA 

Manga curta com reforço 

Manga Esquerda, bandeira do Estado do Rio de Janeiro. 

Manga Direita, bandeira do Município de Vassouras. 

Bainha da manga virada com pesponto em máquina de uma agulha 

ponto fixo. 

VISTAS INTERNAS DO DIANTEIRO 

Vistas dianteiras chuleadas com máquina de overloque na parte 

interna. a vista esquerda (de quem veste) deverá ser em tecido duplo, 

tipo carcela, com 50mm de largura. 

Os caseados da blusa deverão ser feitos na vista interna esquerda da 

blusa, (de quem veste), de modo que não fiquem visíveis 

externamente, e em número de cinco, na posição horizontal. 

Os mesmos deverão ser marcados na vista esquerda (de quem veste) 

a 10 mm da borda e distantes da seguinte maneira 

Primeiro caseado a 100 mm da gola. 

Quinto caseado a 180 mm da bainha da blusa. 

Os demais distantes entre si. 

A vista interna caseada é presa ao dianteiro da blusa com 

Costuras em máquinas de duas agulhas ponto fixo (bitola 6,4 mm) a 

45 mm da borda. Dianteiro esquerdo (de quem veste) pespontado 

com máquina de duas agulhas ponto fixo (bitola 6,4 mm) em sua 

borda. 

A vista direita (de quem veste) deve ser virada, overlocada 

internamente e pespontada com máquina de duas agulhas ponto fixo 

(bitola 6,4 mm) e ter cinco botões dispostos conforme posições dos 

caseados da vista esquerda (de quem veste) e com seus centros a uma 

distância de 20 mm da borda. 

COSTAS 

Costas em tecido único com duas pregas tipo fole nas laterais 
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(voltadas para lateral), com profundidade de 30mm, partindo do 

ombro à 60mm da cava da manga e indo até a bainha, pespontada 

com máquina de uma agulha ponto fixo, sendo que o fole da bainha 

deverá ficar solto. 

Aplicação de dois travetes horizontais em cada prega para fixação do 

fole sobre os pespontos de uma agulha do reforço interno que dá 

passagem ao cordão para ajuste da cintura 

OMBRO 

Fechados com máquina de interloque e pespontado com agulha ponto 

fixo. Platina no ombro com mesmo tecido da farda preso por botão 

na cor AZUL NOTURNO. Platina costurada com máquina de duas 

agulhas. 
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 

A. gandola manga curta 

Aspecto visual e acabamento 

o tecido deve estar limpo, íntegro, e sua cor deve ser uniforme 

Cor AZUL NOTURNO 
Tecido Gabardine 100% poliéster, gramatura 260. 
Zíper constituído de cursor, cremalheira e cadarço, com dentes em 

espiral de nylon, costurados aos cadarços pretos. 

Botão o botão deve ter as faces polidas e levemente abauladas, com 

depressão central, contendo 4 (quatro) furos. Tamanho 100% 

poliéster cor AZUL NOTURNO 
Do fecho de contato (velcro) 

Tipo gancho (macho) e pêlo (fêmea) largura 20 mm cor preto linha 

de costura nº50 

Etiqueta:  a etiqueta de identificação deve ser afixada em caráter 

permanente e indelével na parte traseira lado interno da gola da 

blusa. SOB MEDIDA 

23.  GANDOLA MANGA LONGA TECIDO GABARDINE AZUL 

NOTURNO COM BORDADOS 

Confeccionada em tecido Gabardine 100% poliéster, gramatura 260, 

AZUL NOTURNO, bordado Brasão da Guarda no peito do lado 

direito.                                                                                                                                

Blusa com dois bolsos chapados nos dianteiros superiores, com 

portinholas sobre os mesmos, sendo que acima do bolso direito (de 

quem veste) há um cadarço de identificação com aplicação de velcro 

para colocar a tarja de nome do Guarda. Frente abotoada por cinco 

botões, costas da blusa em tecido único com pregas tipo fole partindo 

do ombro até a bainha contendo nas laterais (linha da cintura), dois 

travetes horizontais na costura do reforço interno de forma a prender 

os foles. As pregas tipo fole serão pespontadas internamente com 

máquina de uma agulha ponto fixo e devem ficar soltas na bainha da 

blusa. 
Mangas compridas com reforço externo nos cotovelos e abertura 

pespontada com máquina de uma agulha ponto fixo com aplicação de 

uma prega e botões para fechamento dos punhos. 

Gola com bicos de cantos vivos com aplicação de aleta, no lado 

esquerdo (de quem veste) e botão no lado direito (de quem veste) 

para o fechamento, tendo no centro a etiqueta de identificação 

inserida. 

Cintura com aplicação de reforço interno pespontado com máquina 

de uma agulha ponto fixo com início/fim próximo às vistas com 

cadarço para ajuste.   
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Bolso embutido com aplicação de zíper na manga esquerda (de quem 

veste).                                                                                                               

As aberturas superiores bolsos tipo fole serão costuradas com 

máquina de uma agulha ponto fixo e com arremates, sendo que após 

os bolsos estarem acabados esta costura deverá ter no máximo 

10mm. 

 PORTINHOLA DO BOLSO INFERIOR. 

Portinholas em tecido duplo, com os cantos vivos, pespontadas e 

costuradas à blusa, com máquina de duas agulhas ponto fixo (bitola 

6,4mm), posicionada com sua borda superior paralela por toda a 

largura e acima 15mm da borda superior do bolso.                                                                                                    

Tendo travetes nos cantos superiores, no sentido vertical, possui 

velcro preto de 200 c/ 10 cm de comprimento 

BOLSO SUPERIOR 

Os bolsos superiores tipo fole são costurados com máquina de uma 

agulha ponto fixo; sendo o  canto esquerdo (de quem veste) do bolso 

direito e o canto direito (de quem veste) do bolso esquerdo 

posicionados a 25mm acima da linha do segundo caseado do 

fechamento da blusa e a 50mm da linha imaginária que passa no 

centro do velcro de fechamento  da blusa, tendo travetes nos cantos 

no sentido horizontal 

As aberturas superiores e inferiores dos bolsos tipo fole serão 

costuradas com máquina de uma agulha ponto fixo e com arremates, 

sendo que após os bolsos estarem acabados esta costura deverá ter no 

máximo 10mm. 

PORTINHOLA DO BOLSO SUPERIOR 

Portinholas em tecido duplo, com os cantos vivos, pespontadas, 

costuradas à blusa com máquina de duas agulhas, ponto fixo (bitola 

6,4mm), posicionada com sua borda superior paralela por toda a 

largura e acima 15 mm da borda superior do bolso, tendo travetes nos 

cantos superiores, no sentido vertical. 

Possui velcro para fechamento de 20 mm com 10 cm de 

comprimento 

Cadarço de identificação 

Cadarço retangular no mesmo tecido da blusa com aplicação de 

velcro, costurado com máquina de uma agulha ponto fixo, 

posicionado com sua borda inferior paralela por toda largura a 5 mm 

acima da borda superior do bolso direito (de quem veste). 

O tecido utilizado deverá ser o preto. 

GOLA 

Gola em tecido duplo, com bico de canto vivo, inclinação lateral de 

75 ± 5 graus, pespontada com máquina de duas agulhas ponto fixo 

(bitola 6,4 mm). 

Costurada no degolo e rebatida com máquina de uma agulha ponto 

fixo, com inserção da etiqueta de identificação no centro. 

Aleta em tecido duplo, com bico de canto vivo, pespontada com 

máquina de duas agulhas ponto fixo (bitola 6,4 mm), inserida na 

gola. 

Possui caseado no bico, no sentido horizontal, a 15 mm do canto e 

com 22 mm de comprimento e 18 mm de abertura. 

A aleta deve medir 20 mm no vértice, 60 mm de comprimento e 30 

mm de largura.                                           
Reforço externo do cotovelo; reforço oval, costurado externamente 

com máquina de uma agulha ponto fixo, na altura do cotovelo, tendo 
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135 mm de largura e 195 mm de comprimento. 

MANGA 

Mangas compridas com reforço na altura do cotovelo distante de 2 

mm da ponta da carcela. 

Bainha da manga virada com pesponto em máquina de uma agulha 

ponto fixo e abertura com carcela do mesmo tecido, pregada e 

pespontada com máquina de uma agulha ponto fixo. 

Carcela da  manga  com  bico  de  canto vivo, medindo 25mm de 

largura e 140mm de comprimento, com pesponto decorativo na 

posição horizontal a uma distância de 30mm do bico da mesma. 

Duas pregas de 20mm de profundidade cada, voltadas para trás, com 

uma distância de 30mm da carcela. 

Manga Esquerda, bandeira do Estado do Rio de Janeiro. 

Manga Direita, bandeira do Município de Vassouras. 

BOLSO EMBUTIDO 

Bolso embutido com revel e forro do próprio tecido da blusa, 

pregado à manga esquerda (de quem veste), com máquina de uma 

agulha ponto fixo, formando a abertura do mesmo. 

Posicionado com sua extremidade superior à 30 mm do 

prolongamento da linha imaginária da junção do fechamento da 

manga com o fechamento lateral e a uma distância de 60 mm para o 

dianteiro da linha imaginária que divide a largura da manga. 

Possui 200 mm de comprimento e 150 mm de largura de forma que 

seus cantos formem um retângulo. 

Possui também um travete, no sentido horizontal, em cada 

extremidade da abertura do bolso. 

Zíper sintético de poliéster, com 150 mm de comprimento, pregado 

na abertura do bolso, com máquina de uma agulha ponto fixo, 

ficando o cursor na parte superior quando fechado, prendendo o 

forro. 

O forro de bolso será overlocado em todo o seu contorno, com os 

cantos arredondados, e pregado à manga com máquina de uma 

agulha ponto fixo (prendendo parte do reforço do cotovelo). 

PUNHOS 

Punhos em tecido duplo, com as pontas embutidas e pespontadas 

com máquina de uma agulha ponto fixo.                      

Caseado horizontal aplicado a 10 mm da borda do punho (lado da 

carcela), medindo 22mm de comprimento e 18mm de abertura. Na 

extremidade oposta será aplicado um botão distante de 20mm da 

borda do punho. 

O caseado e o botão utilizado para o fechamento dos punhos deverão 

ficar centralizados em sua largura. Os punhos devem possuir uma 

largura acabada de 80mm. 

Vistas dianteiras chuleadas com máquina de overloque na parte 

interna. a vista esquerda (de quem veste) deverá ser em tecido duplo, 

tipo carcela, com 50mm de largura. 

Os caseados da blusa deverão ser feitos na vista interna  esquerda da 

blusa, (de quem veste), de modo que não fiquem visíveis 

externamente, e em número de cinco, na posição horizontal. 

Os mesmos  deverão  ser  marcados  na vista esquerda (de quem 

veste) a 10mm da borda e distantes da seguinte maneira 

Primeiro caseado a 100 mm da gola, quinto caseado a 180 mm da 

bainha da blusa. 

Os demais distantes entre si. 
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A vista interna caseada é presa ao dianteiro da blusa com costuras  

em máquinas de duas agulhas ponto fixo (bitola 6,4 mm) a 45mm da 

borda. Dianteiro esquerdo (de quem veste) pespontado com máquina 

de duas agulhas ponto fixo (bitola 6,4 mm) em sua borda. 

A  vista direita (de quem veste) deve ser virada, overlocada 

internamente e pespontada com máquina de duas agulhas ponto fixo 

(bitola 6,4 mm) e ter cinco botões dispostos conforme posições dos 

caseados da vista esquerda (de quem veste) e com seus centros a uma 

distância de 20mm da borda. 

COSTAS 

Costas em tecido único com duas pregas tipo fole nas laterais 

(voltadas para lateral), com profundidade de 30mm, partindo do 

ombro à 60mm da cava da manga e indo até a bainha, pespontada 

com máquina de uma agulha ponto fixo, sendo que o fole da bainha 

deverá ficar solto. 

Aplicação de dois travetes horizontais em cada prega para fixação do 

fole sobre os pespontos de uma agulha do reforço interno que dá 

passagem ao cordão para ajuste da cintura. 

TÓRAX 

Para medir o tórax, deve acomodar a blusa abotoada e eliminar as 

dobras e rugas existentes. 

OMBRO 

Fechados com máquina de interloque e pespontado com agulha ponto 

fixo. 

Para medir o ombro, deve eliminar as dobras e rugas existentes e 

acomodar a blusa com a gola levantada. 

Reforço interno do cadarço para ajuste da cintura reforço interno no 

mesmo tecido da blusa com largura de 25mm, costurado com 

máquina de uma agulha ponto fixo, sendo que nas suas extremidades 

serão aplicados dois travetes verticais. 

O reforço deverá ter início/fim a 60mm das vistas. 

Cadarço, embutido no reforço interno, deverá possuir nó nas 

extremidades, com 150 cm de comprimento para todos os tamanhos.                                         
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 

características específicas 

A. gandola manga longa 

aspecto visual e acabamento 

o tecido deve estar limpo, íntegro, e sua cor deve ser uniforme 

Tecido Gabardine 100% poliéster, gramatura 260. 
Cadarço para ajuste da cintura da blusa 

composição100% poliamida. diâmetro 2 mm no mínimo cor preta 

Zíper 

 DESCRIÇÕES GERAIS 

zíper constituído de cursor, cremalheira e cadarço, com dentes em 

espiral de metal, costurados aos cadarços preto. 

botão 

o botão deve ter as faces polidas e levemente abauladas, com 

depressão central, contendo 4 (quatro) furos.100% poliéster cor 

AZUL NOTURNO 
E. do fecho de contato (velcro) 

tipo gancho (macho) e pêlo (fêmea) largura 20 mm cor preto 

linha de costura 

composição 

etiqueta:  a etiqueta de identificação deve ser afixada em caráter 
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permanente e indelével na parte traseira lado interno da gola da 

blusa. SOB MEDIDA 

24.  GANDOLETE MANGA CURTA 

Confeccionado com tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster, 

33% algodão, com variação permitida de 3%, armação Sarja 2x1 à 

esquerda, gramatura 238 g/m², no mínimo, PANTONE:19-4023, 

malha Dry Fit com proteção UV50, na cor azul noturno. 
Confeccionado com tecido Rip Stop na Gola e Manga. 

Gola confeccionada com tecido Rip Stop. 

Manga Reclan confeccionada com tecido Rip Stop fecho embotido 

na manga Esquerda, e bandeiras bordadas na manga. 

Corpo confeccionado com malha preta Dry Fit proteção UV50, no 

peito um fecho ecler de 15 cm. 

SOB MEDIDA 

Unidade 19 

25.  GANDOLETE MANGA LONGA 

Confeccionado com tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster, 

33% algodão, com variação permitida de 3%, armação Sarja 2x1 à 

esquerda, gramatura 238 g/m², no mínimo, PANTONE:19-4023, 

malha Dry Fit com proteção UV50, na cor azul noturno. 
Confeccionado com tecido Rip Stop na Gola e Manga. 

Gola confeccionada com tecido Rip Stop. 

Manga Reclan confeccionada com tecido Rip Stop fecho embotido 

na manga Esquerda, reforço no cotovelo, punho com botão azul para 

fechamento e e bandeiras bordadas na manga. 

Corpo confeccionado com malha preta Dry Fit com proteção UV50, 

no peito um fecho ecler de 15 cm. 

SOB MEDIDA 

Unidade 19 

26.  JAPONA NYLON DUPLA FACE 

Jaqueta em nylon, com gola esporte, mangas compridas com punhos 

em nylon Cor  AZUL NOTURNO , platinas abotoáveis sobre os 

ombros, abertura frontal com fechamento por zíper, 02 bolsos 

internos nas laterais, com abertura no sentido vertical. 
BORDADOS 

Bordado nas magas bandeira do estado e do município na medida de 

7x5 cm 

Brasão da guarda no peito medindo 7x6 cm 

Nome do guarda bordado em uma tarja e afixada na japona através 

de velcro na cor preta  tamanho da tarja 13x 2 

Bordado nas costas GUARDA MUNICIPAL DE VASSOURA na cor 

a definir. Fonte arial 

Etiquetas de numeração, composição do tecido, modo de 

conservação e indicativa da procedência do artigo, fixadas na parte 

interna do bolso lateral direito, na junção entre o forro e o espelho de 

bolso. 

Características Específicas 

Face de uma cor específica: 

Confeccionado em nylon 100% poliéster na cor azul marinho, 

gramatura de 140g/m², teflonado, impermeável. 

Manta acrilon nr 100 

Gola: modelo esporte em manta acrílica revestida de nylon cor 

AZUL NOTURNO; 
Mangas: compridas com recorte na parte de trás em nylon cor azul 

marinho, punho em nylon com elástico nr 40 

Fechamento: por zíper de plástico Vision cor preta, com cursor de 

Unidade 19 
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metal reversível. 

Bolsos: dois bolsos nas laterais; 

Cós: de nylon com elástico de 40 

Platinas: fixas em nylon na cor azul marinho, com detalhe 

centralizado de pespontos em forma de x, presas por botões cor a ser 

definida de poliéster, fixados na costura da cava com 1/3 na parte 

dianteira e 2/3 na traseira, tendo como base a  costura do ombro. 

Costas: inteira em nylon cor  azul marinho, bordado GUARDA 

MUNICIPAL DE VASSOURA na cor a ser definida 
Segunda Face 

Jaqueta em nylon, com gola esporte, mangas compridas com punhos 

em nylon Cor  verde fluorescente, platinas abotoáveis sobre os 

ombros, abertura frontal com fechamento por zíper, 02 bolsos 

internos nas laterais, com abertura no sentido vertical. 

BORDADOS 

Bordado nas magas bandeira do estado e do município na medida de 

7x5 cm 

Brasão da guarda no peito medindo 7x6 cm 

Nome do guarda bordado em uma tarja e afixada na japona através 

de velcro na cor preta  tamanho da tarja 13x 2 

Bordado nas costas GUARDA MUNICIPAL DE VASSOURA na cor 

a definir. Fonte arial 

Etiquetas de numeração, composição do tecido, modo de 

conservação e indicativa da procedência do artigo, fixadas na parte 

interna do bolso lateral direito, na junção entre o forro e o espelho de 

bolso. 

Características Específicas 

Face de uma cor específica: 

Confeccionado em nylon 100% poliéster na cor verde fluorescente, 

gramatura de 140g/m², teflonado, impermeável. 

Manta acrilon nr 100 

Gola: modelo esporte em manta acrílica revestida de nylon cor verde 

fluorescente; 

Mangas: compridas com recorte na parte de trás em nylon cor verde 

fluorescente, punho em nylon. 

Fechamento: por zíper de plástico Vision cor preta, com cursor de 

metal reversível. 

Bolsos: dois bolsos nas laterais; 

Cós: de nylon com elástico de 40 

Platinas: fixas em nylon na cor verde fluorescente, com detalhe 

centralizado de pespontos em forma de x, presas por botões cor a ser 

definida de poliéster, fixados na costura da cava com 1/3 na parte 

dianteira e 2/3 na traseira, tendo como base a  costura do ombro. 

Costas: inteira em nylon cor a ser definida, bordado GUARDA 

MUNICIPAL DE VASSOURA na cor a ser definida 
Fixação de uma faixa refletiva de 2,0 cm de largura, na cor prata, 

costurada nas costas, no peito abaixo do nome e nas mangas abaixo 

do bordado. 

 PEÇA SOB MEDIDA 

27.  KIT LIMPEZA COTURNO 

Kit para limpeza de coturno embalagem de fácil transporte! Kit 

composto por: • 1 Escova de Lustrar • 1 Escova de Engraxar •1 Lata 

de Graxa Preta 36 Gramas • 1 Flanela • 1 Estojo Plástico VO 

Comprimento: 21cm Largura: 14 cm. 

Conjunto 19 
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28.  LUVAS TÁTICA NA COR PRETA 

Sensibilidade ao toque.Touch Screen nos dedos médio e polegar. 

Fecho em TPR com velcro injetado. Airprene no punho. Grip de 

silicone nos dedos. 

Par 19 

29.  MEIA PRETA ALGODÃO 
Composição 75% algodão 20% de poliamida e 05% de elastano. 

Composta com punho superior jérsei de 1x1. Punho inferior jérsei 1 x 

3 cano calcanhar pé bico e parte interna atoalhada medindo 51 cm de 

comprimento. 

Par 57 

30.  MEIA PRETA SOCIAL 

Meia confeccionada em 65% modal, 35% poliéster e 3% elastano. 
Par 38 

31.  MOCHILA PRETA       

Fabricada em tecido 600D*600D 

Resinada em PVC - Impermeável à água 

Fabricada segundo padrão de qualidade do exército e marinha 

americana 

Ideal para situações extremas e de sobrevivência 

Total de sete compartimentos 

Cintos de fixação na cintura e no tórax 

Alças removíveis 

Zíperes duplos - Facilidade e rapidez de acesso 

Correias de compressão laterais 

Presilhas externas para fixação de equipamentos 

Painel traseiro acolchoado - Maior conforto e máximo fluxo de ar 

Compartimento frontal com porta rádios, documentos e canetas 

Compatível com refil de hidratação (até 2 refis de 3L) 

Capacidade: 55L 

Dimensões: 48x53x30 cm 

Unidade 19 

32.  PLAQUETA DE ACRILICO 

Placa de identificação em metal resinado na cor preta com letras 

brancas. 

Unidade 19 

33.  POCHETE TATICA RIPSTOP     

Pochete tática para suporte de perna e cinto operacional em nylon 

preto Rip Stop 600 resinado, com 3 bolsos.    

Peças de regulagem em nylon preta.  

Fecho ecler nylon preto. 

Cursor preto nr 10. 

• Frente estruturada e moldada em manta de 6mm metalizada; 

• Alças ajustáveis em nylon preto 

• Bolso frontal pequeno. 

• Fecho ecler nº 8 para fechamento com terminal de nylon. 

• Peso - 215g sem refil. 

CARACTERÍSTICA DO TECIDO 

Lona 600 Rip Stop verde. 

Composição: 100% Poliéster. 

Largura: 1,50. 

Ligamento: Rip Stop. 

Titulo do Fio: Trama 600/144 dtex Urdume 300/72 Dtex. 

Densidade: Trama 15 fios por centímetro Urdume 20 fios por 

centímetro. 

Espessura do Tecido: 0,33mm +/- 3 

Espessura da Resina: 0,04. 

Espessura do PVC: Não consta. 

Espessura Total: 0,36 +/- 5. 

Unidade 25 



 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Vassouras  

 

 

59 

 

 

6.298/19 

Gramatura do tecido: 

Metro quadrado: 180g +/-5 ►Metro Linear: 270. 

Gramatura com: Resina Acrílica com 2 camadas. 

Metro quadrado: 24g ►Metro Linear: 36g. 
Tecido rip stop preto. 

34.  PORTA ALGEMAS: 

Confeccionado em nylon ripstop, na cor preta, o suporte do porta-

algema (passador)  ter 70 mm de comprimento quando aberto e 50 

mm de largura nas extremidades; uma alça destinada a fixação da 

algema ser confeccionada no mesmo material nylon ripstop preto c/ 

ponta de borracha e velcro devendo possuir formato retangular com 

as bordas arredondadas, com 140 mm de comprimento quando aberto 

e 40 (quarenta) mm de largura,a peca que fixa a algema será fixada 

no suporte do porta-algema através de dois rebites numero 5mm, 

cromados, situados a 14 mm da extremidade superior do passador, 

tendo como referencia o centro do rebite.a peca destinada a fixação 

da algema bem como o furo vazado deverão ser costurados em toda a 

sua extremidade, com linha de nylon numero 20 , devendo ainda 

possuir em suas extremidades dois botões de pressão cromados 

numero 100, de forma que, quando aberto, haja uma distancia de 111 

mm entre o centro. 

Unidade 19 

35.  PORTA APITO 

Confeccionado em nylon preto ripstop, fechamento através de velcro, 

cadarço com velcro para fixação no cinto operacional, acabamento 

com viés 

Unidade 19 

36.  PORTA BASTÃO 

Confeccionado com cadarço de nylon de 2,5 cm de largura com  

argola em polímero e velcro. 

Características: 

- Cor: preto 

- Material: nylon e polímero 

- Altura: 10 cm 

- Comprimento : 7 cm 

- Largura: 5 cm 

Unidade 19 

37.  PORTA TONFA EM NYLON/ COURO PRETO 

- Confeccionado em tecido Cordura® PRETO (tecido de alta 

resistência). 

- Revestimento interno E.V.A. 2 mm. 

- Forro em tecido Non-Woven 100 na parte interna. 

- Fixação da tonfa em couro através de argola de metal e alça 25 mm 

com botão de pressão para prender o cabo. 

- Acabamento das bordas em fita de Nylon com costuras duplas. 

Unidade 19 

38.  SAPATO MASCULINO PRLT 

Cabedal: Couro Bovino 

Pala: Couro Bovino Estampado (Ponta Diamante) 

Forro interno: P.U. Sintético (Casco 0.8) 

Calcanheira: P.U. Sintético (Casco 0.8) 

Espuma Calcanheira: 6mm PU Laminado 

Solado: T.R. 

Elástico: 0.8cm 

Metal: Enfeite MP2552 Grafite 

Entretela: TL Natural flanelada, sem espuma. 

Par 16 

39.  SAPATO SOCIAL FEMININO PRETO 

Sapato leve confortável e resistente. 
Par 04 
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Cabedal: Couro Mestiço, espessura de 15/16 linhas de origem 

animal, isenta de defeitos (cortes, cicatrizes, calosidades, manchas, 

sinais de parasitas),  totalmente entretelado para maior desempenho, 

acabamento em auto brilho a base de água. 

Forração: Tecido tipo PU prata totalmente respirável, dublado com 

espuma PU 3 mm, dando maior conforto e segurança a quem o usa. 

Reforço Interno: Material termoplástico leve e resistente, no bico e 

no calcanhar. 

Solado e Salto: solado em polieter modelo CARLOTA 

AMAZONAS, com grande resistência a abrasão. 

Palmilha de Montagem: Composta de manta de não tecido resinada 

(Bidim), localizada na parte interna do calçado com a função de 

estruturá-lo, possuindo alta rigidez, com espessura mínima de 

1,5mm, reforçada na parte traseira em fibra própria e alma de aço, 

para que o calçado não deforme com o uso. 

Palmilha de Conforto: palmilha de PU dublado e conformada 

com espuma PU de 6mm. 

40.  SPRAY DE GENGIBRE AEROSSOL 50G / PORTA SPRAY 

O Spray de gengibre e um produto 100% natural, formulado á base 

de óleos essenciais. 

A- Cor - marrom 

B- Odor - fortemente aromático 

C- Densidade a 20º C – 0,815 a 0,850 g/cm³ 

Aerossol 50g. 

 COM BOLETIM TÉCNICO. 
PORTA SPRAY 

Confeccionado em nylon Rip Stop 

• fechamento através de velcro 

• elástico nas laterais para maior firmeza do produto 

• passante para cintos 

Dimensões: 

Comprimento: 12cm   

Largura: 6cm 

Unidade 19 

41.  TONFA EM POLIMERO 

Tonfa 60 cm - bastão Tonfa sem suporte com 60 cm de comprimento 

e 32 mm a 33 mm de diâmetro peso mínimo de 500 gramas e no 

máximo de 600 gramas, cor preta, confeccionado de forma maciça, 

sendo o mesmo flexível, de alta absorção de impacto e resistência, 

haste em corpo único de ponta arredondada  cabo medindo entre 125 

a130 mm anatômico, com 5 sulcos transversais medindo entre 25 e 

25mm de distância e 4 ressaltos para melhor conforto, firmeza e  

empunhadura. 

Unidade 19 

42.  Detector De Segurança  

Quando Detectar Metal, O Detector Tem Som Agudo E Alarme De 

Flash 

Possível Detectar Metais Preciosos, Como Ouro E Prata E Jóias 

Recursos De Tecnologia 

Não Há Necessidade De Ajustar, Fácil De Usar 

Sensibilidade Alta Ou Baixa Para A Seleção 

Duas Maneiras De Alerta Quando Ligar, Desligar Ou Após A 

Detecção: Som Ou Vibração 

De Alerta De Bateria Fraca 

Com Carga Tomada Externa 

Distância De Detecção: 10mm Para O Pino, 60 Milímetros Para F20 

Unidade 02 
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Esfera De Aço, 120 Milímetros De 6 Polegadas Chave Inglesa 

Descrição 

(1) Ligue O Detector: 

A. Quando Ouvem Da Soar Por 3-5 Segundos, A Luz Verde Brilha, 

O Detector É Ligado, Pronto Para Uso. 

B. Se A Luz Verde Não Brilha, A Bateria Não Está Instalado 

Também. 

C. Se Houver Som Contínuo Ou Vibração, Ou Sem Som, Substitua 

Por Uma Bateria Nova. 

(2) Som Botão / Vibração: Pressione O Botão Amarelo Para O 

Alarme Vibratório, E Liberá-Lo Para O Alarme Sonoro. 

(3) Teste De Alta Sensibilidade: 

Detector Vai Soar Ou Vibrar Quando Detectar Metal, Luz Muda 

Verdes A Luz Vermelha Detector Pára Som Ou Vibração Após A 

Detecção, Mudanças De Luz Vermelha Para Luz Verde. 

(4) Teste De Baixa Sensibilidade: 

Se Você Quiser Excluir Pequeno Objeto De Metal, Continue 

Pressionando O Interruptor De Baixa Sensibilidade. Detector Vai 

Soar Ou Vibrar Quando Detectar Metal, Mudanças Luz Verde Para A 

Luz Vermelha Detector Pára Som Ou Vibração Após A Detecção, 

Mudanças De Luz Vermelha Para Luz Verde. Agora, A Sensibilidade 

É Reduzida Em Mais De 5 Vezes, De Modo Que Metais Detectado É 

Geralmente Um Relativamente Grande Uma. 

(5) Ajuste De Sensibilidade: 

A. Quando O Intervalo De Detecção Não Cumprem Os Requisitos, 

Ou Com Muito Alta Sensibilidade, O Usuário Pode Ajustar A 

Sensibilidade. 

 

B. Verifique Se O Botão / Vibração Do Som É Liberado, Use Uma 

Pequena Chave De Fenda No Pequeno Orifício Do Punho. 

Anti-Horário Girar O Motorista Para Fazê-Lo Soar, Continuar 

Girando Até Que Ele Pára De Som No Sentido Horário Volta Meio 

Círculo Para Atender À Necessidade De Sensibilidade. 

(6) Notas: 

A. Não Se Esqueça De Desligar Após O Uso. 

B. Retire A Bateria Quando Não Há Necessidade De Testar Por 

Muito Tempo. 

C. Detector Único Som Ou Vibrar Quando Objeto De Varredura De 

Metal Que Não Soa Ou Vibrar Quando A Sonda Correção Contra O 

Objeto De Metal. 

D. Antes De Carregar, Desligar A Energia. 

Fonte De Alimentação: Um 9v 6f22 

Tamanho Do Produto: 410x85x45mm 

Peso Do Produto: Cerca De 310g (Sem Bateria) 

Acessórios Padrão: Metro (Sem Bateria) Manual. 
 

43.  BONÉ MODELO EB AZUL ROYAL COM NOME BORDADO 

O gorro com pala azul royal é confeccionado em tecido de brim, 

67 %  poliéster e 33% algodão com gramatura 238 no Rip Stop, na 

padronagem azul royal. 

Compõe-se de pala, copa.      

As costuras devem apresentar 3,5 pontos/cm (tolerância: 0,5 

pontos/cm). 

Tamanhos: regulagem por velcro preto coberto por tecido azul royal. 

Unidade 10 
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Confeccionada em tecido duplo, tendo em seu interior uma alma de 

polietileno com 0,8 mm de espessura, sendo a borda debruada com o 

mesmo tecido, apresentando 8 (oito) linhas de pesponto. 

A pala é unida à copa com máquina de uma agulha ponto fixo, de 

maneira  que o acabamento não fique aparente.                  

Entre a alma da pala e a união da copa deverá haver uma folga de 8 

mm para 

permitir ajustes à cabeça durante o uso. 

A costura de união da lateral deverá ficar na parte posterior do gorro, 

tendo etiqueta de identificação inserida internamente (centralizada na 

altura da 

lateral).      

O tecido deve estar limpo, íntegro, e sua cor deve ser uniforme e 

estar em conformidade com a Norma AATCC 153. 

Bordado na parte frontal do boné Brasão da Demutran de Vassouras. 

Na lateral o nome  bordado. 

44.  CALÇA JEANS 

Calça azul escuro, adulto, na cor indico blue, material 100 % 

algodao, modelo tradicional, com dois bolsos frontal e dois traseiro 

escrito DEMUTRAN bordado no lado direito. Duas costuras 

reforçadas nas laterais 

Unidade 15 

45.  CAMISA DE MALHA BORDADA AZUL ROYAL 

Camisa de malha composta de 67% de poliéster e 33% de viscose 

(malha 

fria), manga curta, gola careca em elastano na cor Azul Royal punhos 

nas mangas em elastano na cor Azul Royal. 

Peito esquerdo, bordado Brasão da prefeitura. 

Costas, bordado DEMUTRAN DE VASSOURAS na cor a ser 

definida, 

tamanho da letra 2,9 cm, fonte Arial. 

ROUPA SOB MEDIDA. 

Unidade 20 

46.  CAMISA UNISSEX GOLA POLO COR AZUL ROYAL 

BORDADO 

Camisa Polo tecido Piquet composição 50% algodão e 50% poliéster, 

gramatura 240 na cor azul Royal. Punho de Ribana e gola da na cor 

azul Royal. 

Peito esquerdo: bordado brasão da Prefeitura  medindo 9,6 x 8,1cm 

nas 

cores padrão do brasão. 

Costas: DEMUTRAN DE VASSOURAS arqueado, bordado em 

prata. 

ROUPA SOB MEDIDA 

Unidade 10 

47.  CINTO COM FIVELA PRETA LISA 

Cinto preto composto de cadarço de nylon na cor preta com 

espessura de 22 mm e largura de 34 mm e comprimento de 1,10m.), 

fivela preta lisa. 

Unidade 05 

48.  COLETE VERDE FLUORECENTE 

Colete de proteção de alta visibilidade, confeccionado em tecido 

100% 

poliéster, combinado retrorrefletivo em conjunto com material 

fluorescente, 

repelente a água, fechamento frontal em zíper, com faixas refletivas 

em X 

nas costas e duplo H na parte frontal. Fornece visibilidade 360 graus 

Unidade 30 
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tanto 

no uso diurno como no uso noturno, normatizado na norma 

nbr15292. 

BORDADOS 

Peito Direito: Brasão da Demutran. 

Costas: DEMUTRAN DE VASSOURAS - RJ; em semi – Circulo 
49.  COTURNO CANO CURTO COM BIQUEIRA DE AÇO – PL 

Calçado ocupacional tipo botina; 

– Confeccionado em couro hidrofugado; 

– Colarinho acolchoado; 

– Fechamento em cadarço; 

– Forramento interno em não tecido; 

– Palmilha de conforto sobreposta; 

– Solado PU bidensidade. 

– Biqueira de aço 

Par 10 

50.  JAPONA NYLON AZUL ROYAL ( DUPLA FACE) 

Jaqueta em nylon Dupla face, com gola esporte, mangas compridas 

com punhos 

em nylon na cor azul Royal , platinas abotoáveis sobre os ombros, 

abertura 

frontal com fechamento por zíper, 02 bolsos internos nas laterais, 

com abertura no sentido vertical, de nylon com elástico de 40 cm. 

Fixação do Brasão na manga esquerda e na manga direita. 

Fixação de velcro, no lado direito, na cor a definir, para colocação da 

tarjeta. 

Bordado nas costas DEMUTRAN DE VASSOURAS. 

Etiquetas de numeração, composição do tecido, modo de 

conservação e 

indicativa da procedência do artigo, fixadas na parte interna do bolso 

lateral 

direito, na junção entre o forro e o espelho de bolso. 

Características Específicas 

Confeccionado em nylon 100% poliéster na cor azul Royal, 

gramatura de 

140g/m², teflonado, impermeável. 

Gola: modelo esporte em manta acrílica revestida de nylon na cor 

azul 

Royal. 

Mangas: compridas com recorte na parte de trás em nylon cor azul 

Royal, 

punho em nylon. 

Fechamento: por zíper de plástico Vision cor azul Royal, com cursor 

de 

metal reversível. 

Bolsos: dois bolsos nas laterais; 

Cós: de nylon com elástico de 40 

Platinas: fixas em nylon na cor azul marinho, com detalhe 

centralizado de 

pespontos em forma de x, presas por botões cor a ser definida de 

poliéster, 

fixados na costura da cava com 1/3 na parte dianteira e 2/3 na 

traseira, tendo 

como base a costura do ombro. 

Segunda face conforme a primeira, porém na cor laranja 

Unidade 05 



 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Vassouras  

 

 

64 

 

 

6.298/19 

fluorescente. 

PEÇA SOB MEDIDA 

51.  CONJUNTO CALÇA E CAMISA SOCIAL BORDADA 

FEMININO COM PLATINA (Cores a definir com o fornecedor) 

CALÇA SOCIAL FEMININA 

Confeccionada de tecido Micro Fibra  100% poliéster ordem 9360 e 

gramatura 190. 

Braguilha fechada por zíper de poliéster, na mesma cor do tecido, 

complementado por um botão de segurança na parte interna do cós. 

Cós com forro tipo social, sem pespontos, guarnecido por 8 (oito) 

passadores, com aplicação interna de entretela termocolante, tendo 

ainda, internamente, uma etiqueta de identificação centralizada na 

parte traseira. 

CÓS 

Confeccionado em tecido único, forrado com tecido da mesma cor da 

calça, medindo 40 mm de largura, e com aplicação interna de 

entretela. 

Cós em duas partes, tendo na união do traseiro, internamente, uma 

sobra de tecido de 50 mm de largura, para eventuais ajustes da 

cintura. 

A extremidade superior do cós, costurada ao forro, deve ficar, pelo 

lado interno, 3 mm abaixo da borda superior. 

O cós é costurado e rebatido com máquina de cós de duas agulhas, 

sendo a extremidade direita (de quem veste) embutida. 

A extremidade esquerda tem um prolongamento que é costurada 

internamente na parte superior do cós, virado e pespontado até a 

borda do mesmo, sendo fixado pelo pesponto da vista. 

O fechamento do cós é feito por meio de um botão de segurança, 

ficando uma parte deste gancho (macho) centralizado e distando 10 

mm da ponta esquerda, de modo a não deixar vestígios externamente. 

A outra parte do gancho (fêmea), deve situar-se na ponta direita 

(externamente). 

O cós deve ser guarnecido por 8 (oito) passadores de 13 mm de 

largura e 45 mm de comprimento. 

Os passadores são dobrados e fixados, internamente, na extremidade 

superior, com aplicação de travetes e na extremidade inferior 

embutidos no cós, também com aplicação de travetes, ambos na 

posição horizontal. 

ROUPA SOB MEDIDA 

CAMISA SOCIAL FEMININA BORDADA 

Confeccionada de tecido Micro Fibra 100% poliéster ordem 9360 e 

gramatura 190, com corte ligeiramente cinturado, costas lisas, aberta 

na frente em toda extensão, sem carcela. 

A frente da camisa, em ambos os lados, deve conter, internamente, 

uma vista inteiriça, de 75 mm de largura, sem emendas.    

Caseado vertical do lado esquerdo de quem veste e fechamento 

realizado por 5 (cinco) botões de poliéster, aplicados no lado direito. 

Externamente, na altura do peito, devem ser aplicados 2 (dois) 

bolsos, de formatos retangulares, com uma prega de 40 mm de 

largura, no sentido vertical, eqüidistante dos lados. 

Os bolsos devem ter os ângulos inferiores chanfrados, medindo estes 

20 mm de comprimento. 

São fechados por pestanas, de formatos retangulares, com entretela 

colante de algodão, tendo, ao centro, um botão de poliéster de 11 mm 

Conjunto 10 
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de diâmetro. 

Gola de tecido duplo, tipo colarinho esporte, inteiriça, com entretelas 

colantes de algodão e inclinação lateral de 65 ± 5 graus. 

Mangas curtas, com bainhas viradas para dentro, pespontadas a 25 

mm da borda inferior. 

As vistas, a gola, os bolsos, as pestanas e os machos devem ser 

pespontados a 5 mm das bordas. 

As costuras devem conter 4 pontos/cm, com tolerância de 0,5 

pontos/cm. 

As costuras de unir os ombros, pregar as mangas e fechar as laterais 

devem ser feitas com máquina de interloque 5 (cinco) fios. 

Na montagem da peça acabada deve ser observado o mesmo 

alinhamento da diagonal da sarja, para todos os componentes, 

evitando-se o desalinhamento, que poderá provocar divergências de 

tonalidades. 

BOLSOS 

Com cantos inferiores chanfrados e bainha na abertura superior feita 

com máquina de uma agulha ponto fixo, distante de 15 mm da borda. 

São costurados à camisa com máquina de uma agulha ponto fixo, 

distante de 5 mm das bordas. 

A borda superior de cada bolso deve ser posicionada a 55 mm abaixo 

da linha central do primeiro caseado de fechamento da camisa e a 60 

mm da linha imaginária que passa pelo centro dos botões de 

fechamento da mesma. 

Cada bolso deve possuir uma prega, de 40 mm de largura, no sentido 

vertical, costurada com máquina de uma agulha ponto fixo, a 5 mm 

de suas bordas. 

Ao centro, deve ser aplicado um botão de poliéster, de 11 mm de 

diâmetro, com 2 (dois) furos, posicionado a 23 mm da borda superior 

do bolso. 

A 5 mm das laterais dos bolsos no limite da linha imaginária que 

passa pelo centro do botão parte inferior, é costurado um fecho de 

contato, face pêlo, medindo 10 mm de altura e 15 mm de largura.    

Os chanfros inferiores devem formar um ângulo de 45 ± 5 graus com 

a horizontal da base do bolso e ter 20 mm de comprimento acabado. 

PESTANAS 

Confeccionadas em tecido duplo, retangulares, fusionadas 

internamente com entretela colante de algodão tipo I, a uma 

temperatura média de 150º C, durante 15 segundos. 

Pespontadas, em todo seu contorno, com máquina de uma agulha 

ponto fixo, a 5 mm de suas bordas, e costuradas à camisa com 

máquina de uma agulha ponto fixo, bitola de 6,4 mm. 

É costurado um fecho de contato, parte áspera, medindo 10 mm de 

altura e 15 mm de largura a 5 mm das laterais nas pestanas dos 

bolsos lado posterior, no limite da linha imaginária que passa pelo 

centro do caseado, parte inferior. 

Posicionadas com sua borda superior paralela por toda a largura e 

acima 10 mm da borda do bolso. 

Deve ser aplicados travetes, de 8 mm de comprimento, nos cantos 

superiores, no sentido horizontal, posicionados sobre o pesponto 

inferior. 

No centro de cada pestana deve ser aplicado um caseado, no sentido 

vertical, com 18 mm de comprimento e 12 mm de abertura, a 8 mm 

da borda inferior. 
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GOLA 

Confeccionada em tecido duplo, com bico de canto vivo e inclinação 

lateral de 65 ± 5 graus. 

Fusionada com entretelas colantes de algodão, a uma temperatura 

média de 150º C, durante 15 segundos, assim dispostas: 

a) Entretela tipo I 

Duas camadas, a primeira e fixada sobre a entretela tipo II, devendo 

ser cortada em duas partes, superior e inferior, deixando uma 

distância aproximada de 3 mm uma da outra, para melhor 

acabamento e apresentação, quando dobrada. 

  A segunda camada e fixada sobre a primeira, somente nas pontas da 

gola, medindo aproximadamente um terço da medida total da gola, 

para endurecimento das pontas.     

b) Entretela tipo II 

Uma camada em todo perímetro da gola devendo exceder 10 mm da 

entretela na parte de junção com o degolo 

Pespontada com máquina de uma agulha ponto fixo a 5 mm de suas 

bordas, costurada no degolo e rebatida com máquina de uma agulha 

ponto fixo, com inserção da etiqueta de identificação no centro. 

MANGAS 

Mangas curtas, com bainhas viradas duas vezes para dentro, 

pespontadas com máquina de uma agulha ponto fixo, distante de 25 

mm de sua borda. 

 Manga direita bandeira bordada, estado do Rio de janeiro medindo 

4,8 x 6,8 
Manga esquerda bandeira bordada, município de Vassouras medindo 

4,8 x 6,8 

Vistas do Dianteiro 

Vistas do dianteiro dobradas para dentro, presas na costura dos 

ombros, overlocadas e pespontadas, com máquina de uma agulha 

ponto fixo a 5 mm de suas bordas, tendo ainda costurada nas lapelas 

uma entretela colante tipo III, iniciando nos ombros até a altura das 

pestanas dos bolsos. 

Abertas na frente em toda extensão e fechadas por uma ordem de 5 

(cinco) botões bege de poliéster, com 11 mm de diâmetro, com 2 

(dois) furos, e bainha inferior com 25 mm de largura. 

Vista esquerda (de quem veste) inteiriça, sem emendas, onde são 

aplicados os caseados, com os seus centros a 15 mm da borda 

O primeiro caseado deve situar-se a 100 mm do início da vista, o 

último a 150 mm da borda inferior da bainha, e os demais 

eqüidistantes. 

Vista direita (de quem veste) inteiriça, sem emendas, onde são 

aplicados os botões, com os seus centros a 15 mm da borda 

O primeiro botão deve situar-se a 100 mm do início da vista, o último 

a 150 mm da borda inferior da bainha, e os demais eqüidistantes. 

A frente da camisa, em ambos os lados, deve conter, internamente, 

uma vista inteiriça, de 75 mm de largura, sem emendas, com 

acabamento em overloque nas bordas. 

Confeccionadas em tecido único, sem pala, corte ligeiramente 

cintado. 

As medidas do tórax devem ser tomadas com a camisa abotoada, 

eliminando dobras e rugas existentes. 

 OMBROS 
Fechados com máquina de interloque 5 (cinco) fios e pespontados 
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com máquina de uma agulha ponto fixo. 

Nas camisas dos oficiais e subtenentes devem ser aplicados 2 (dois) 

passadores, feitos do mesmo tecido, um em cada ombro, com 90 mm 

de comprimento por 25 mm de largura, acompanhando o sentido da 

costura, para colocação das platinas. 

PLATINA 

A platina deve ser confeccionada  em uma  laminado plástico semi-

rígido, com 1,5 mm de espessura, sendo forrada, na sua parte 

superior, com tecido  micro fibra  100 % poliéster  ordem 9360 e 

gramatura 190.  Sobre o vértice da platina, é aplicado um botão de 

metal dourado, com formato plano, de 15 mm de diâmetro e 2 mm de 

espessura, com o Cruzeiro do Sul em alto-relevo, ladeado por 22 

(vinte e duas) estrelas, possuindo, na parte inferior, dois grampos 

para fixação à platina.  A parte inferior da platina deve ser forrada 

com feltro de lã na cor preta.  Possui, ainda, na parte inferior, um 

passador plástico, maleável, de 105 mm de comprimento, 13 mm de 

largura e 1 mm de espessura, preso de modo permanente no lado do 

vértice da platina e, no lado oposto, um botão de pressão com a 

finalidade de fixa- lá ao uniforme. 

ROUPA SOB MEDIDA 

52.  SAPATO SOCIAL FEMININO PRETO 

Sapato leve confortável e resistente. 

Cabedal: Couro Mestiço, espessura de 15/16 linhas de origem 

animal, isenta de defeitos (cortes, cicatrizes, calosidades, manchas, 

sinais de parasitas),  totalmente entretelado para maior desempenho, 

acabamento em auto brilho a base de água. 

Forração: Tecido tipo PU prata totalmente respirável, dublado 

com espuma PU 3 mm, dando maior conforto e segurança a 

quem o usa. 

Par 10 

 

1.2. Os bens deverão ter prazo de garantia mínimo de 90 (noventa) dias, prevalecendo o 
prazo de garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor, caso maior. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

2.1. A aquisição dos bens acima elencados atenderá às necessidades da 
Superintendência de Ordem Pública e aos órgãos a ela subordinada, tanto para 
renovar o uniforme dos servidores que os receberam há mais de três ano, quanto 
para fornecê-los aos novos servidores que ainda não receberam. 
 

2.2. As quantidades especificadas de uniformes visam atender aos servidores da 
Superintendência de Ordem Pública e os órgãos subordinados. 
 

2.3. Não será feita reserva técnica de material serão distribuídos entre os servidores. 
 

 

3. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO 

 

3.1 A Contratada deverá apresentar, em 15 (quinze) dias úteis após o recebimento da nota 
de empenho, modelos dos itens solicitados para a verificação da conformidade com as 
especificações necessárias. 
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3.2 O objeto do presente termo de referência será recebido em remessa única, com prazo 

não superior a 60 (sessenta) dias úteis após o aceite dos modelos apresentados pela 
Contratada, conforme item anterior. 

 
3.3 Os bens deverão ser entregues na sede da Superintendência de Ordem Pública, no 

endereço: Av. Otávio Gomes, 506, Centro, Vassouras, CEP: 27700-000, ao responsável 
Philippe Bastos Machado, Guarda Municipal, matriculado na Prefeitura Municipal de 
Vassouras sob o número 101.929-5, sendo o frete, carga e descarga por conta do 
fornecedor até o local indicado. 

 
3.4 O não cumprimento do disposto no item 3.1 do presente termo acarretará a anulação do 

empenho bem como a aplicação das penalidades previstas no edital e a convocação do 
fornecedor subsequente considerando a ordem de classificação do certame. 

 
3.5 A administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo 

com os termos acima elencados. 
 

 

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
4.1 A Contratada obriga-se a: 
 

4.1.1 Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e locais indicados 
pela Administração, em estrita observância das especificações do termo e da 
proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as 
indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia; 

 
4.1.2 Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do 

usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência 
técnica autorizada; 

 
4.1.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com 

os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 
1990); 

 
4.1.3.1 O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da 

Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas 
expensas, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, o produto com 
avarias ou defeitos; 

 
4.1.4 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao 

objeto da presente licitação; 
 

4.1.5 A contratada deverá disponibilizar funcionário credenciado (s) para aferir as 
medidas individuais de cada servidor para o qual os objetos serão destinados. 
 

4.1.5.1 A relação de medidas dos uniformes deverá ser feita em 2 (duas) vias, uma 
via para a contratada e outra para a contratante. 
 

4.1.5.2 A aferição das medidas deverá ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias 
úteis após a emissão da Nota de Empenho. 
 

4.1.5.3 Os uniformes com medidas individuais deverão ser catalogados e entregue 
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em embalagens individuais para cada servidor. 
 

4.1.6 Caberá ao Superintendente de Ordem Pública de Vassouras disponibilizar o 
local para aferição das medidas, bem como assegurar o comparecimento dos 
servidores. 

 
4.1.7 Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do 
prazo previsto, com a devida comprovação; 

 
4.1.8 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 

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

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está 
obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na 
minuta de contrato; 

 
4.1.10 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 

exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir 
a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre; 

 
4.1.11 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de 
pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a 
incidir na execução do contrato. 
 

 
 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
5.1 A Contratante obriga-se a: 
 

5.1.1 Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário; 
 
5.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do termo e da proposta, para 
fins de aceitação e recebimento definitivos; 

 
5.1.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através 

de servidor especialmente designado; 
 

5.1.4 Efetuar o pagamento no prazo previsto. 
 

 

6. MEDIDAS ACAUTELADORAS 

 
6.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a 
prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, 
inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a 
ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 
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7. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

 
7.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, 

Philippe Bastos Machado, Guarda Municipal, matriculado na Prefeitura Municipal 
de Vassouras sob o n. 101.929-5, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem 
no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração. 

 
7.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 
inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
7.3 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 

a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas 
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 
para as providências cabíveis. 

 
 

Vassouras, 16 de janeiro de 2020. 

 

Elaborado por               Autorizado por 

Philippe Bastos Machado              Ronivaldo Andrade 

Santana 

Guarda Civil Municipal            Superintendência de Ordem 

Pública 
Mat.:101.929-5  Mat.:300.802-9 

 

 

Autorizado por 

Geovani Nunes Dornelas 

Secretário Municipal de Governo e Planejamento 
Mat.:101.929-5 
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ANEXO I – IMAGENS 

 

BRASÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 

 

 

 

ESCUDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 
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BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS 

 

 

BRASÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ORDEM PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRASÃO DO DEMUTRAN 
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Anexo II 
Pregão Eletrônico n.º 013/2018 

Modelo de Proposta 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS 
ATT.: Sr. Pregoeiro 
 

Prezado Senhor, 
 Atendendo a consulta formulada através do Pregão Eletrônico n.º 013/2020, para 
Aquisição de equipamentos e uniformes para atender às necessidades da SUPERINTENDÊNCIA DE ORDEM 

PÚBLICA E OS DEMAIS ORGÃO SUBORDINADOS, conforme Termo de Referência no Anexo I, nas 
condições abaixo: 
 

1. Cotamos para o objeto em licitação o valor abaixo: 

I 
t 
e 
m 

Descrição Resumida UND QTD MARCA 

VALORES 

Preço 
unitário 

Preço total 

1 
CONJUNTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA                                                                                

UND 19       

2 ALGEMA DE AÇO INOX UND 19       

3 APITO METAL TRINADO UND 25       

4 BASTÃO EM POLIMERO ANTITUMULTO UND 19       

5 
BASTÃO RETRÁTIL EM POLIMERO COM PORTA 

UND 19       

6 
BOINA FRANCESA PRETA TIPO MILITAR COM BRASÃO 
BORDADO 

UND 19       

7 
BONÉ MODELO EB AZUL MARINHO COM NOME 
BORDADO                                                                                         

UND 19       

8 
CALÇA OPERACIONAL TECIDO GABARDINE AZUL 
MARINHO 

UND 57       

9 
CAMISA DE MALHA BORDADA AZUL NOTURNO 

UND 57       

10 
CANTIL PRETO COM PORTA CANTIL PRETO 

CJT 19       

11 
CAPA DE CHUVA IMPERMEÁVEL 

UND 50       

12 
CAPACETE ANTI-TUMULTO CP-04 

UND 10       

13 CINTO COM FIVELA  UND 19       

14 

CINTO OPERACIONAL NA  PRETO COM AMORTECEDOR 

UND 25       

15 
CAPA DE COLETE MODULAR COMPLETO COR PRETA 

UND 19       

16 COLETE REFLETIVO UND 19       

17 

CONJUNTO CALÇA E CAMISA SOCIAL BORDADA 
MASCULINO COM PLATINA CJT 16       

18 

CONJUNTO CALÇA E CAMISA SOCIAL BORDADA 
FEMININO COM PLATINA CJT 14       

19 
COTURNO TATICO COM FECHO AS 

PAR 38       

20 
ESCUDO ANTI-TUMULTO ES-02 

UND 5       

21 FIEL RETRÁTIL UND 19       
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22 

GANDOLA MANGA CURTA TECIDO GABARDINE AZUL 
NOTURNO COM BORDADOS UND 19       

23 

GANDOLA MANGA LONGA TECIDO GABARDINE AZUL 
NOTURNO COM BORDADOS 

UND 19       

24 GANDOLETE MANGA CURTA UND 19       

25 GANDOLETE MANGA LONGA UND 19       

26 
JAPONA NYLON DUPLA FACE 

UND 19       

27 KIT LIMPEZA COTURNO CJT 19       

28 
LUVAS EM COURO NA COR PRETA 

CJT 19       

29 MEIA PRETA ALGODÃO PAR 57       

30 MEIA PRETA SOCIAL PAR 38       

31 MOCHILA PRETA       UND 19       

32 PLAQUETA DE ACRILICO UND 19       

33 POCHETE TATICA RIPSTOP     UND 25       

34 PORTA ALGEMAS UND 19       

35 PORTA APITO UND 25       

36 PORTA BASTÃO UND 19       

37 
PORTA TONFA EM NYLON/ COURO PRETO 

UND 19       

38 SAPATO MASCULINO PRLT PAR 16       

39 
SAPATO SOCIAL FEMININO PRETO 

PAR 14       

40 

SPRAY DE GENGIBRE AEROSSOL 50G / PORTA SPRAY 

UND 19       

41 TONFA EM POLIMERO UND 19       

42 DETECTOR DE SEGURANÇA UND 2       

43 

BONÉ MODELO EB AZUL ROYAL COM NOME BORDADO 

UND 10       

44 CALÇA JEANS UND 15       

45 
CAMISA DE MALHA BORDADA AZUL ROYAL 

UND 20       

46 
CAMISA UNISSEX GOLA POLO COR AZUL ROYAL 
BORDADO UND 10       

47 
CINTO COM FIVELA PRETA LISA 

UND 5       

48 
COLETE VERDE FLUORECENTE 

UND 30       

49 
COTURNO CANO CURTO COM BIQUEIRA DE AÇO – PL 

PAR 10       

50 
JAPONA NYLON AZUL ROYAL ( DUPLA FACE) 

UND 5       

    

  
 

  

 
 
VALOR TOTAL POR EXTENSO (XXXXXXXXX) 

 
2) O Prazo de Validade da presente Proposta é de 60 (sessenta) dias contados da data da entrega 
da presente. 
 
3) Informações Complementares: 
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 a) Dados da Proponente: 
I - Razão Social: ____________________________________________; 
II - CNPJ: _____________________ Insc. Est.: ___________________; 
III - Insc. Municipal: _________________________________________; 
IV - Endereço: ______________________________________________; 
V - Telefones: _______________________Fax: ___________________; 
VI - E-Mail: ________________________________________________; 
VII - Banco: ____________________; Agência/nº.: ________________; 
VII - Conta-Corrente nº.: _____________________; 
 
b) Dados do representante legal que assinará o termo de contrato/ATA SRP/ATA, 
conforme consta no contrato/ATA SRP social ou procuração: 
I - Nome: ______________________________________________; 
II - Nacionalidade: ____________ Profissão: __________________; 
III - Estado Civil: ______________ Identidade n°: _______________; 
IV - Órgão Exp.: _____________ Data de Emissão: ___/___/_____; e 
V - CPF: ____________________________________; 
(local) _____________, ___ de ______________ de2020. 
_________________________________________(Assinatura do representante legal) 
Nome: _____________________________CPF: _______________________________ 
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PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 

ANEXO III 
MINUTA DE CONTRATO 

 
Contrato nº _____ /______ 

 

CONTRATO DE COMPRA DE xxxxxxx, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE VASSOURAS, POR INTERMÉDIO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXXX E A 
EMPRESA XXX. 

O Município de Vassouras, inscrito no CNPJ sob o nº 32.412.819/0001-52, 

com sede na Avenida Otávio Gomes, nº 395, Centro, Vassouras, RJ, CEP 27.700-000, 

doravante denominado CONTRATANTE, representado neste ato pelo Ordenador de 

Despesa, Secretário Municipal de XXX, conforme Decreto 4.043/2017, Sr. xxxxxxxxxxxxx, 

identidade nº xxxxx, CPF nº xxxxxx, residente na xxxxx, nº xx, xxxxxxxxxxxxxx, RJ, CEP 

xxxxxxx, e a Empresa ________________________ situada na 

_______________________, Bairro ______________, Cidade ________________, 

UF___, CEP_______ e inscrita no CNPJ/MF sob o nº __________________________, 

daqui por diante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr.  

___________________, cédula de identidade nº ______________ CPF nº 

_________________, domiciliado na ______________________, Bairro _______, Cidade 

____________, UF___, CEP ________, resolvem celebrar o presente Contrato de 

COMPRA, decorrente do P.E n.ºxx/xx do Município de xxx, com fundamento no Processo 

Administrativo nº XXX, que se regerá pelas normas da Lei Federal nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alterações, pela Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, pelo Decreto Municipal 2638/2007,do 

instrumento convocatório, aplicando-se a este contrato suas disposições irrestrita e 

incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DA FORMA DE FORNECIMENTO 
O presente CONTRATO tem por objeto a Aquisição de xxx, na forma do Termo de 
Referência e da proposta da contratada, partes integrantes do presente contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O objeto do presente Termo de Referência será recebido em 
remessa única, com prazo não superior a 60 dias úteis, após o recebimento da Nota de 
Empenho. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO 

O prazo de vigência do contrato será de 5 meses, contados a partir da data da publicação 

do extrato deste instrumento. 
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CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

a) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste 

contrato; 

b) fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e 

pertinentes à execução do presente contrato; 

c) exercer a fiscalização do contrato; 

d) receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital 

e no contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA:DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados no TERMO DE 

REFERÊNCIA; 

b) entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando 

incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, 

seguro e descarregamento das mercadorias; 

c) Prestar garantia técnica contra defeitos de fabricação, defeitos de materiais ou de 

manufatura, vícios – aparentes ou ocultos –, pelo período mínimo de 90 (noventa) dias, 

contado da data do recebimento do veículo ou período maior constante do manual do 

fabricante, prevalecendo sempre a de maior prazo. 

d) comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a 

impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das 

providências cabíveis; 

e) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas 

expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou 

desconformes com as especificações;  

f) indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou 

indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à 

CONTRATANTE ou terceiros; 

 

CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das seguintes 

dotações orçamentárias, para o corrente exercício 20XX, assim classificados: 

Natureza das Despesas: 

Fonte de Recurso: 

Programa de Trabalho: 

Nota de Empenho: 
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PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por 

conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de 

cada exercício.  

CLÁUSULA SEXTA: VALOR DO CONTRATO 

Dá-se a este contrato o valor total de R$ _______________ (xxxxxxxxxxxxxxxxxx). 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos 

termos do instrumento convocatório, do Termo de Referência e da legislação vigente, 

respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pelo 

servidor portariado. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os bens ou os materiais cujos padrões de qualidade e 

desempenho estejam em desacordo com a especificação do edital e do Termo de 

Referência deverão ser recusados pelo responsável pela execução e fiscalização do 

contrato, que anotará em registro próprio as ocorrências e determinará o que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua 

competência, comunicará o fato à autoridade superior, em 5 (cinco) dias, para ratificação. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO –A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as 

condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela 

fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, 

esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários 

ao desempenho de suas atividades. 

PARÁGRAFO QUARTO – A instituição e a atuação da fiscalização não excluem ou 

atenuam a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalização 

própria.  

 

CLÁUSULA OITAVA: DA RESPONSABILIDADE 

A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa 

responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por 

órgão da Administração. 

 

CLÁUSULA NONA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

A CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA o valor total de R$ ________ 

(_______________), a ser apurado com base no quantitativo efetivamente atestado, sendo 

efetuado em até 30(trinta) dias do final do mês da sua prestação, mediante depósito no 

Banco ____, na conta corrente nº _____, agência ____, de titularidade da CONTRATADA.  
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Parágrafo Primeiro – No caso da CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não 
possua agência da instituição financeira contratada pela Prefeitura ou caso verificada pela 
CONTRATANTE a impossibilidade da CONTRATADA, em razão de negativa expressa da 
instituição financeira contratada pela Prefeitura, abrir ou manter conta corrente naquela 
instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de 
outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais 
adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.  
 

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA deverá encaminhar as faturas para a Secretaria 

Municipal de xxxxxx, acompanhadas de Certidão Negativa de Débitos Municipais e Nota 

Fiscal Eletrônica devidamente atestada por 02(dois) servidores da Secretaria requisitante. 
 

Parágrafo Terceiro – O pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

data final do período de adimplemento de cada parcela e somente será autorizado após a 

declaração de recebimento da execução do objeto, mediante atestação. 

 

PARÁGRAFO QUARTO–Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a 

entrega do objeto, devidamente atestado pelo (s) agente (s) competente (s).  

 

PARÁGRAFO QUINTO – Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota 

fiscal por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, 

prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.  

 

PARÁGRAFO SEXTO – Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que 

não decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de 

atualização financeira pelo IGPM e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata 

die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante 

desconto de 0,5% ao mês pro rata die.  

 

PARÁGRAFO SÉTIMO – A CONTRATADA deverá emitir a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, 

consoante o Protocolo ICMS 42, de 3 de julho de 2009, com a redação conferida pelo 

Protocolo ICMS 85, de 9 de julho de 2010, e caso seu estabelecimento estiver localizado 

no Estado do Rio de Janeiro deverá observar a forma prescrita no § 1º, alíneas a, b, c e d, 

do art. 2º da Resolução SER 047/2003.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por força 

de circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no artigo 65, da Lei nº 8.666/93, 

mediante Termo Aditivo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO 
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O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela 

inexecução total ou parcial do disposto na cláusula quarta ou das demais cláusulas e 

condições, nos termos dos artigos 77 e 80 da Lei n.º 8.666/93, sem que caiba à 

CONTRATADA direito a indenizações de qualquer espécie.  

 

Parágrafo Primeiro – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 

autos do processo administrativo, assegurado a CONTRATADA o direito ao contraditório e 

a prévia e ampla defesa. 

 

Parágrafo Segundo – A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da 

prévia notificação judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação na 

Imprensa Oficial. 

Parágrafo Terceiro – Na hipótese de rescisão administrativa, além das demais sanções 

cabíveis, a Administração poderá:  

a) reter, a título de compensação, os créditos devidos à contratada e cobrar as 

importâncias por ela recebidas indevidamente;  

b) cobrar da contratada multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o saldo reajustado 

dos serviços não executados e;  

c) cobrar indenização suplementar se o prejuízo for superior ao da multa.  

 

Parágrafo Quarto – Não obstante o que reza o inciso XV do artigo 78 da Lei Federal nº 

8.666/1993, a mora superior a 30(trinta) dias nos pagamentos devidos pela 

CONTRATANTE à CONTRATADA autoriza a suspensão. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS 

PENALIDADES  
A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou 
qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo da 
responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que deverá(ão) 
ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração:  
a) advertência; 
b) multa administrativa;  
c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com o 
Município; 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública. 
 
Parágrafo Primeiro - A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a 
natureza e a gravidade da falta cometida.  
 
Parágrafo Segundo - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a 
gravidade da falta cometida também deverão ser considerados para a sua fixação.  
 
Parágrafo Terceiro - A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão 
licitante, devendo ser aplicada pela autoridade competente, na forma abaixo descrita:  
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a) a advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, do caput, serão impostas pelo 
Ordenador de Despesa; b) a suspensão temporária da participação em licitação e 
impedimento de contratar com o Município, prevista na alínea c, do caput, serão impostos 
pelo Ordenador de Despesa, devendo, neste caso, a decisão ser submetida à apreciação 
do Exmo. Sr. Prefeito.c) a aplicação da sanção prevista na alínea d, do caput, é de 
competência exclusiva do Exmº Senhor Prefeito. 
Parágrafo Quarto - A multa administrativa, prevista na alínea b, do caput:  
 
a) corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada 
de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas; 
b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;  
c) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por 
perdas e danos das infrações cometidas;  
d) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração; 
e) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido 
inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do 
contrato ou do empenho. 
 
Parágrafo Quinto - Dentre outras hipóteses, a pena de advertência será aplicada à 
CONTRATADA quando não apresentada a documentação exigida nos Parágrafos 
Segundo e Terceiro da Cláusula Oitava, no prazo de 10 (dez) dias da sua exigência, o que 
configura a mora.  
 
Parágrafo Sexto - A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, prevista na alínea c, do caput:  
 
a) não poderá ser aplicada em prazo superior a 02 (dois) anos; 
b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso, 
sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido;  
c) será aplicada, pelo prazo de 01 (um) ano, conjuntamente à rescisão contratual, no caso 
de descumprimento total ou parcial do objeto, configurando inadimplemento, na forma 
prevista no parágrafo quarto, da Cláusula Oitava.  
 
Parágrafo Sétimo - A Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração Pública, prevista na alínea d, do caput, perdurará pelo tempo em que os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados. 
 
Parágrafo Oitavo - A reabilitação referida pelo parágrafo sétimo poderá ser requerida após 
02 (dois) anos de sua aplicação.  
 
Parágrafo Nono - O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais 
sujeitará a CONTRATADA à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder 
o prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo 
não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade 
de rescisão unilateral do contrato pela CONTRATANTE ou da aplicação das sanções 
administrativas. 
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Parágrafo Décimo - A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão 
administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia. 
 
Parágrafo Décimo Primeiro - A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação 
do interessado que indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais 
pertinentes para a aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se pretende 
imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso. 
 
Parágrafo Décimo Segundo - Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa 
prévia. 
 
Parágrafo Décimo Terceiro - A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local 
para a apresentação da defesa.  
 
Parágrafo Décimo Quarto - A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do 
caput, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d. 
 
Parágrafo Décimo Quinto - Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da 
sanção, pela AUTORIDADE COMPETENTE, devendo ser apresentada a devida 
motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.  
 
Parágrafo Décimo Sexto- Os licitantes, adjudicatários e contratantes que forem 
penalizados com a Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente 
ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal ficarão impedidos de 
contratar com a PMV enquanto perdurarem os efeitos da respectiva penalidade. 
 
Parágrafo Décimo Sétimo - As penalidades serão registradas pela CONTRATANTE no 
Cadastro de Fornecedores da PMV. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO 

As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, 

inclusive as perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, 

que não comportarem cobrança amigável, serão cobrados judicialmente. 

 

Parágrafo Único – Caso a CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juízo para 

haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal 

do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litígio, dos juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, despesas de processo e honorários de advogado, 

estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litígio. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO 

Constitui cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por parte da 

CONTRATADA, a impossibilidade, perante a CONTRATANTE, de opor, 

administrativamente, exceção de inadimplemento, como fundamento para a interrupção 

unilateral do objeto. 
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Parágrafo Único – É vedada a suspensão do contrato a que se refere o art. 78, XIV, da Lei 

nº 8.666/93, pela CONTRATADA, sem a prévia autorização judicial.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Contratada não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, 

subcontratar todos os serviços objeto do contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A Contratada poderá subcontratar parte dos serviços, desde 
que a subcontratação seja aprovada prévia e expressamente pela Contratante e sempre 
mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado na Imprensa Oficial. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Se autorizada a efetuar a subcontratação de parte dos 
serviços, a Contratada realizará a supervisão e coordenação das atividades da 
subcontratada, bem como responderá perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento 
das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.  

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO 
Após a assinatura do contrato, deverá seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20 
(vinte) dias, na Imprensa Oficial, correndo os encargos por conta do CONTRATANTE, 
devendo o mesmo ser informado ao Tribunal de Contas do Estado, na forma e no prazo 
determinado por este. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DO FORO DE ELEIÇÃO 

Fica eleito o Foro do Município de Vassouras-RJ para dirimir qualquer litígio decorrente do 

presente contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia 

a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste 

contrato, firmam as partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual forma e 

teor, depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas. 
Vassouras-RJ,  _____de _________de ______. 

______________________________ 
Geovani Nunes Dornelas 

Secretário Municipal de Governo e Planejamento 
__________________________ 

CONTRATADA 
Empresa 

________________________________________            

TESTEMUNHA/CPF 

________________________________________           

 TESTEMUNHA/CPF 
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PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 

ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA INFANTIL 
 

 
À 
Comissão Permanente de Licitação 
 
 
Ref.  Pregão Eletrônico nº 013/2020, para Aquisição de equipamentos e uniformes para 
atender às necessidades da SUPERINTENDÊNCIA DE ORDEM PÚBLICA E OS DEMAIS 
ORGÃO SUBORDINADOS.  
 
Declaro, para os fins de direito que esta empresa não utiliza trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme ditames do inciso 
XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 
  Esta DECLARAÇÃO é parte integrante na fase “HABILITAÇÃO”, conforme 

exigência do Edital de Pregão n.º 013/2020, Processo Administrativo de n.º 6.298/2019. 
 
 
 

 
Vassouras, __ de ___________ de2020. 

 
 
 
 
 

________________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 

 
 
 
 
 
OBS: 
1. Esta declaração deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou 

devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma. 
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PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 

ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME OU EPP 
 

 
 
 
 
________________________________________________ (razão social da empresa), 
com sede na (endereço completo) 
_____________________________________________________, inscrita no CNPJ nº 
__________________, vem, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
_______________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _________ e do CPF nº 
__________, DECLARA, sob as penas da Lei, que é ____________________(MICRO 
EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), que cumpre os requisitos legais para 
efeito de qualificação como ME-EPP e que não se enquadra em nenhuma das hipóteses 
elencadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, estando apta a usufruir dos 
direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não havendo fato 
superveniente impeditivo da participação no presente certame.  
 
 
 

 
Vassouras, __ de ___________ de2020. 

 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 
 
 
 
 
 
Observações: 
1 - Esta declaração deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou 
devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma. 
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PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 

ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Declaro e dou ciência, para os devidos fins, previstos no Edital de Pregão nº 
013/2020, que a nossa empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação desta 
licitação, na forma do artigo 4º, inciso VII da Lei Federal n.º 10.520/02. 

 
 
 
 

Vassouras, __ de ___________ de2020. 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS 
1 - esta carta deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou 
devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma. 
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PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 

ANEXO VII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 
 

 
  Declaro para os fins previstos no parágrafo 2º do artigo 32, da Lei Federal n. º 

8.666/93, a inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação de nossa 
empresa para participar do certame, que trata o presente Edital de Pregão. 

 
 
 
 
 

 
 

Vassouras, __ de ___________ de2020. 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBS 
1 - esta carta deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou 
devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma. 
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PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 

ANEXO VIII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃODE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS E AS 
INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS 

 
 

 
  Tendo em vista o estipulado no Edital de Pregão n. º013/2020, que objetiva 
Aquisição de equipamentos e uniformes para atender às necessidades da 
SUPERINTENDÊNCIA DE ORDEM PÚBLICA E OS DEMAIS ORGÃO SUBORDINADOS, 
declaramos que recebemos todos os documentos e as informações necessárias ao 
cumprimento das obrigações, objeto do referido procedimento licitatório, na forma do artigo 
30, III, da Lei Federal n. º 8.666/93. 
 
 
 
 
 

 
 

Vassouras, __ de ___________ de2020. 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 

 
 
 
 
 

OBS 
1 - esta carta deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou 
devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma. 
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PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 

ANEXO IX 
 

CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 
 
 
 

DATA BASE :JANEIRO/ FEVEREIRO 2020     
  

I 
t 
e 
m 

Descrição Resumida UND QTD 

VALORES 

Preço 
unitário 

Preço total 

1 
CONJUNTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA                                                                                

UND 19 169,68 3.223,83 

2 ALGEMA DE AÇO INOX UND 19 100,00 1.900,00 

3 APITO METAL TRINADO UND 25 37,10 927,50 

4 

BASTÃO EM POLIMERO ANTITUMULTO 

UND 19 76,48 1.453,03 

5 
BASTÃO RETRÁTIL EM POLIMERO COM PORTA 

UND 19 108,30 2.057,70 

6 

BOINA FRANCESA PRETA TIPO MILITAR COM BRASÃO 
BORDADO UND 19 138,40 2.629,60 

7 

BONÉ MODELO EB AZUL MARINHO COM NOME 
BORDADO                                                                                         UND 19 30,00 570,00 

8 

CALÇA OPERACIONAL TECIDO GABARDINE AZUL 
MARINHO 

UND 57 125,70 7.164,90 

9 
CAMISA DE MALHA BORDADA AZUL NOTURNO 

UND 57 50,08 2.854,75 

10 
CANTIL PRETO COM PORTA CANTIL PRETO 

CJT 19 46,15 876,85 

11 
CAPA DE CHUVA IMPERMEÁVEL 

UND 50 148,03 7.401,25 

12 
CAPACETE ANTI-TUMULTO CP-04 

UND 10 260,00 2.600,00 

13 CINTO COM FIVELA  UND 19 21,65 411,35 

14 

CINTO OPERACIONAL NA  PRETO COM 
AMORTECEDOR UND 25 47,75 1.193,75 

15 
CAPA DE COLETE MODULAR COMPLETO COR PRETA 

UND 19 300,00 5.700,00 

16 COLETE REFLETIVO UND 19 81,23 1.543,43 

17 

CONJUNTO CALÇA E CAMISA SOCIAL BORDADA 
MASCULINO COM PLATINA CJT 16 278,26 4.452,16 

18 

CONJUNTO CALÇA E CAMISA SOCIAL BORDADA 
FEMININO COM PLATINA CJT 14 278,26 3.895,64 

19 
COTURNO TATICO COM FECHO AS 

PAR 38 180,00 6.840,00 

20 
ESCUDO ANTI-TUMULTO ES-02 

UND 5 1.085,28 5.426,38 

21 FIEL RETRÁTIL UND 19 30,00 570,00 
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22 

GANDOLA MANGA CURTA TECIDO GABARDINE AZUL 
NOTURNO COM BORDADOS UND 19 145,93 2.772,58 

23 

GANDOLA MANGA LONGA TECIDO GABARDINE AZUL 
NOTURNO COM BORDADOS 

UND 19 174,20 3.309,80 

24 GANDOLETE MANGA CURTA UND 19 149,87 2.847,47 

25 GANDOLETE MANGA LONGA UND 19 149,87 2.847,47 

26 
JAPONA NYLON DUPLA FACE 

UND 19 315,53 5.995,13 

27 KIT LIMPEZA COTURNO CJT 19 37,43 711,08 

28 
LUVAS EM COURO NA COR PRETA 

CJT 19 70,00 1.330,00 

29 MEIA PRETA ALGODÃO PAR 57 10,85 618,45 

30 MEIA PRETA SOCIAL PAR 38 6,70 254,60 

31 MOCHILA PRETA       UND 19 412,35 7.834,65 

32 PLAQUETA DE ACRILICO UND 19 43,63 829,03 

33 POCHETE TATICA RIPSTOP     UND 25 63,51 1.587,75 

34 PORTA ALGEMAS UND 19 25,00 475,00 

35 PORTA APITO UND 25 21,70 542,50 

36 PORTA BASTÃO UND 19 26,82 509,52 

37 
PORTA TONFA EM NYLON/ COURO PRETO 

UND 19 26,93 511,58 

38 SAPATO MASCULINO PRLT PAR 16 174,70 2.795,20 

39 
SAPATO SOCIAL FEMININO PRETO 

PAR 14 249,58 3.494,05 

40 

SPRAY DE GENGIBRE AEROSSOL 50G / PORTA 
SPRAY UND 19 144,97 2.754,37 

41 TONFA EM POLIMERO UND 19 43,70 830,30 

42 DETECTOR DE SEGURANÇA UND 2 316,80 633,60 

43 

BONÉ MODELO EB AZUL ROYAL COM NOME 
BORDADO UND 10 30,00 300,00 

44 CALÇA JEANS UND 15 95,25 1.428,75 

45 
CAMISA DE MALHA BORDADA AZUL ROYAL 

UND 20 44,93 898,50 

46 
CAMISA UNISSEX GOLA POLO COR AZUL ROYAL 
BORDADO UND 10 50,00 500,00 

47 
CINTO COM FIVELA PRETA LISA 

UND 5 21,65 108,25 

48 
COLETE VERDE FLUORECENTE 

UND 30 78,40 2.352,00 

49 
COTURNO CANO CURTO COM BIQUEIRA DE AÇO – PL 

PAR 10 180,90 1.809,00 

50 
JAPONA NYLON AZUL ROYAL ( DUPLA FACE) 

UND 5 315,53 1.577,67 

    
 

116.150,38 

 


