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PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2022 

 

PROCESSO Nº 21.477/2021 e apenso 

PREÂMBULO 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA USO DE 
DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA EM 
ANEXO. 

LICITAÇÃO: COM COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 
(MEI), MICRO EMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP). 

ABERTURA: DIA 26 DE MAIO DE 2022, ÀS 09:00 HORAS. 

 

A Prefeitura Municipal de Mairiporã/SP, com sede na Alameda Tibiriçá, nº 374, no Município e Comarca 
de Mairiporã, Estado de São Paulo, torna público, para conhecimento dos interessados, que se acha aberta a 
licitação na modalidade Pregão Presencial, que objetiva o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, conforme descrito no 
Termo de Referência em anexo, destinados a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, 
com reserva de cota para Microempreendedor Individual (MEI), Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno 
Porte (EPP), requisitados através do processo nº 21.477/2021 e apenso. 

A presente licitação é do tipo “Menor Preço por Lote” e será processada na conformidade do disposto 
na Lei 10.520/2002, nos Decretos Municipais 5.504/2009, 8.225/2017 e 8.303/2017, Lei Complementar 123/06 
e Lei Complementar 147/14 e, subsidiariamente, na Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1.993 e suas 
alterações, e nas condições estabelecidas neste edital e nos seguintes anexos que o integram: 

Anexo I - Relação de itens e Termo de Referência; 

Anexo II - Minuta de Proposta de Preço; 

Anexo III - Minuta de Habilitação Prévia e de Não Ocorrência de Fatos Impeditivos;  

Anexo IV - Minuta de Credenciamento; 

Anexo V - Termo de Comprometimento – Lei 123/06; 

Anexo VI - Minuta de Declaração do artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal; 

Anexo VII – Declaração de Inexistência de Servidor Publico nos quadros da empresa; 

Anexo VIII - Minuta da Ata de Registro de Preços; 

Anexo IX - Minuta do Contrato; 

Anexo X - Termo de Ciência e Notificação; 

Anexo XI - Protocolo de entrega de Amostras. 

A sessão do Pregão será realizada na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Mairiporã, situada à 
Alameda Tibiriçá, nº 374, Bairro Vila Nova, nesta cidade de Mairiporã, estado de São Paulo, no dia 26/05/2022, 
às 09:00 horas, data esta limite para entrega dos envelopes contendo a Documentação e Proposta, podendo 
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estas serem entregues previamente na Coordenadoria de Compras, Licitações e Contratos, neste mesmo 
endereço, no seguinte horário: das 08h00 às 16h00. 

I – DO OBJETO 

1.1 O Objeto da Presente Licitação é o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
UNIFORMES, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRITO NO TERMO 
DE REFERÊNCIA EM ANEXO. 

II – CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

2.1 Cópia deste Edital encontra-se disponível na sede da Prefeitura Municipal de Mairiporã/SP e permanecerá 
afixada no quadro de avisos desta Prefeitura, ou, ainda, poderá ser obtida no setor de licitação, no horário 
compreendido entre às 08h00 às 16h00, ou ainda poderão ser obtidos on-line no site da Prefeitura Municipal de 
Mairiporã/SP sendo www.mairipora.sp.gov.br.  

2.2 As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame obrigam-se a 
acompanhar as publicações referentes ao processo no Diário Oficial do Estado de São Paulo, com vista a 
possíveis alterações e avisos. 

2.3 Impugnações aos termos do presente Edital poderão ser interpostas por qualquer cidadão, protocolizadas 
na sede da Prefeitura Municipal de Mairiporã/SP, sito à Alameda Tibiriçá, n° 374, Vila Nova, Mairiporã/SP, via 
postal ou e-mail em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes, devendo a 
Administração julgar e responder à impugnação em até 24 (vinte e quatro) horas. 

2.4 Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não o 
fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a abertura dos envelopes; 

2.4.2 A decisão será enviada ao impugnante via e-mail, e será divulgada para todos os interessados. 

2.5 Acolhida a impugnação contra o Edital, será designada nova data para a realização do certame, dando 
conhecimento aos interessados. 

III - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

3.1 Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas legalmente autorizadas a atuarem no ramo 
pertinente ao objeto desta licitação, que atendam a todas as exigências contidas neste edital; 

3.2 Os itens constantes do Anexo I deste edital, da tabela “Ampla Disputa” serão destinados à ampla 
concorrência, podendo participar todas e quaisquer empresas, inclusive as que estejam enquadradas como 
Micro Empreendedor Individual, Microempresas e Empresa de Pequeno Porte; 

3.3 Os itens constantes do Anexo I deste edital, da tabela “Cota Reservada”, serão destinados à reserva de 
cota para Micro Empreendedor Individual, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto 
no inciso III, do Artigo 48 da Lei Complementar 123/2006; 

3.4 Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, ou participar da licitação empresas: 

3.4.1 Estrangeiras que não funcionem no país; 

3.4.2 Cuja falência tenha sido decretada ou em processo de falência, liquidação ou recuperação judicial ou 
extrajudicial, exceção feita se cumpridas às condições exigidas no subitem 7.3.3, alínea “b.1”; 

3.4.3 Suspensas para licitar e impedidas de contratar com a Administração Pública deste Município ou qualquer 
de seus Órgãos ou entidades descentralizadas, nos termos do Artigo 87, inciso III da Lei Federal 8.666/93; 

http://www.mairipora.sp.gov.br/
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3.4.4 Declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública, nos termos do Artigo 87, inciso 
IV da Lei Federal 8.666/93; 

3.4.5 De consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

3.4.6 Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

3.5 Não será permitida a participação de pessoa física. 

IV - DO CREDENCIAMENTO 

4.1 Os interessados deverão fazer seu credenciamento, na sessão pública de instalação do pregão, 
comprovando possuir poderes para formular propostas e para a prática de todos os demais atos do certame, 
apresentando os seguintes documentos em cópias devidamente autenticadas, fora do envelope: 

4.1.1 Tratando-se de representante legal, o ato constitutivo, devidamente registrado – termo inicial e última 
alteração, ou instrumento consolidado – bem como ata de eleição, se o caso, também devidamente registrada, 
no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura; 

4.1.2 Tratando-se de procurador ou credenciado, a procuração ou o credenciamento deverão conter poderes 
específicos para formular lances, negociar preço, interpor e desistir de recursos, praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no subitem 4.1.1, 
que comprove os poderes do mandante para a outorga; 

4.1.3 Em se tratando de licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, assinatura de Termo de 
Comprometimento, pelo representante legal ou procurador com poderes específicos, de que não se inclui 
dentre as hipóteses previstas no parágrafo 4º do Artigo 3º da Lei Complementar 123/06, conforme minuta 
constante do Anexo V deste edital. 

4.2 Além da apresentação do ato constitutivo; procuração ou credenciamento, se necessário; deverão ser 
apresentados: Declaração de Habilitação Prévia dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de 
Habilitação, conforme modelo constante do Anexo III deste edital e Termo de Comprometimento, se 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ou Micro Empreendedor Individual, conforme modelo constante 
do Anexo V do Edital;  

4.3 A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da Lei Complementar 123/2006, poderá 
caracterizar os crimes de que tratam os artigos 297 e 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento 
em outras figuras penais e da aplicação das sanções administrativas previstas na legislação pertinente, 
observado o devido processo legal, e implicará, também, o afastamento da licitante, se o fato vier a ser 
constatado durante o trâmite da licitação. 

4.4 O não comparecimento do representante legal da empresa licitante não impedirá que a mesma participe 
normalmente do certame. 

V – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 

5.1 A sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de 
Habilitação será publica e dirigida por um Pregoeiro. 

5.2 Aberta a sessão, a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados 
separadamente, em envelopes fechados, com os seguintes dizeres: 
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ENVELOPE 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ/SP 

PREGÃO PRESENCIAL 031/2022 

ABERTURA DA SESSÃO DIA 26 DE MAOI DE 2022, ÀS 09:00 HORAS 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

CNPJ 

 

ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ/SP 

PREGÃO PRESENCIAL 031/2022 

ABERTURA DA SESSÃO DIA 26 DE MAIO DE 2022, ÀS 09:00 HORAS 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

CNPJ 

5.3 Não será aceita a participação de licitante atrasado, a não ser como ouvinte. 

5.3.1 Será considerada atrasada a licitante que, cujo representante apresentar-se ao local de realização da 
sessão publica após a abertura do primeiro envelope de Proposta de Preços. 

5.4 Aberto inicialmente os envelopes contendo as Propostas de Preços será feita a sua conferência e posterior 
rubrica pelos presentes. 

VI – DA PROPOSTA DE PREÇO 

6.1 A Proposta de Preço deverá ser apresentada datilografada ou impressa, em papel timbrado da empresa ou 
no Modelo Padrão constante do Anexo II deste Edital, redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto 
a expressões técnicas de uso corrente, sem emendas, rasuras e entrelinhas, devidamente datada, assinada e 
rubricada em todas as suas páginas pelo sócio da empresa ou representante devidamente qualificado, sob 
pena de desclassificação. 

6.2 Deverão estar consignados na proposta de preços: 

6.2.1 Razão social, endereço, CNPJ, telefone, inscrição estadual, e-mail, dados bancários da licitante para 
efeito de pagamento, na hipótese de sagrar-se vencedora; 

6.2.2 A descrição do(s) item(ns) ofertado(s), de acordo com a descrição constante do modelo de proposta;  

6.2.3 Preço unitário, total de cada item e por lote da proposta, em moeda corrente nacional, apurado à data de 
sua apresentação, com precisão de duas casas decimais; 

a) Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por 
exemplo: transporte, frete, pedágio, personalização (se houver), tributos de qualquer natureza e todas as 
despesas, diretas ou indiretas, relacionadas ao objeto da presente licitação; 
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b) Os preços unitários ofertados deverão se referir exatamente às unidades de medida constantes da carta 
proposta; 

c) O preço ofertado é fixo e irreajustável;  

d) Para as licitantes que fizerem lances, será considerado o último valor ofertado, e a redução alcança todos os 
valores apresentados na proposta; 

6.2.4 Marca/fabricante;  

6.2.5 A validade da proposta, que deverá ser, no mínimo, de 90 (noventa) dias; 

6.2.6 Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura; 

6.2.7 Prazo de entrega: Os produtos deverão ser entregues em até 60 (sessenta) dias corridos, contados a 
partir da data de retirada da Autorização de Fornecimento e respectiva nota de empenho; 

6.2.8 Local de entrega: As entregas deverão ser efetuadas de forma parcelada, em dias úteis, de 2ª a 6ª feira, 
no horário compreendido entre às 09:00 e 16:00 horas, correndo por conta da Contratada as despesas de 
embalagem, seguro, transporte, montagem, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes, nos 
seguintes endereços: LOTE 01 e LOTE 02 na na Secretaria Municipal de Segurança Pública, Transportes 
e Mobilidade Urbana localizada na Rua Jamil Salomão Chamma, nº 299, Cidade Jardim, Mairiporã, SP e 
LOTE 03 no Almoxarifado da Secretaria de Educação, localizado à Rua Laudemiro Ramos, nº 1.020, 
Parque do Moinho, Mairiporã, SP. 

a) Se houver alteração nos endereços de entrega antes da expedição da Autorização de Fornecimento, a 
empresa deverá entregar os produtos, no endereço indicado pela Secretaria requisitante desde que o mesmo 
seja dentro do município de Mairiporã;  

6.2.9 Declaração de concordância de que, caso a entrega do produto não seja feita de acordo com a amostra 
apresentada, a remessa será devolvida pela Contratante, cabendo à Contratada a reposição do objeto no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, de acordo com o padrão de qualidade apresentado anteriormente nas amostras; 

6.2.10 Declaração de que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no Anexo I (Termo de 
Referência); 

6.2.11 Declaração de que o preço apresentado contempla todos os custos diretos e indiretos referentes ao 
objeto licitado; 

6.2.12 Declaração de concordância de que, caso seja classificado em 1º (primeiro) lugar no certame, 
apresentará em até 02 (dois) dias úteis após o término da sessão, nova proposta de Preços Readequada, com 
os valores dos itens, considerando a redução de valores unitários de maneira linear aplicada na mesma 
proporção da redução do valor do lote ofertado na etapa de lances verbais do Pregão; 

6.2.13 Declaração que a empresa não se encontra impedida e/ou suspensa de licitar e contratar com o 
Município de Mairiporã/SP, bem como não se encontra inidônea para licitar e contratar com a Administração 
Pública (artigo 87, inciso IV, Lei 8.666/93 e Súmula 51 TCE/SP), bem como se obriga a declarar superveniência 
de fato impeditivo da habilitação ou redução na sua capacidade financeira que venha a afetar as exigências 
contidas no edital; 

6.2.14 Declaração de disponibilidade de entrega dos laudos e certificações de qualidade e segurança, quando 
exigidos nas especificações técnicas dos produtos, devendo ser entregues em até 15 (quinze) dias corridos 
após sessão juntamente com as amostras; 
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6.2.15 Informar o nome e qualificação (RG, CPF, e-mail pessoal e cargo na empresa) do representante legal da 
empresa para assinatura do contrato, na hipótese de sagrar-se vencedora. 

6.3 Na formulação da proposta, a licitante deverá computar todos os custos relacionados com o fornecimento, 
incluindo-se taxas referentes ao contrato, impostos, frete etc, ficando esclarecido que não será admitida 
qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento de custos não considerados nos preços cotados. 

6.4 Os preços cotados deverão ser referidos à data-limite do recebimento das propostas, considerando-se a 
condição de pagamento à vista, não devendo, portanto, computar qualquer custo financeiro para o período de 
processamento das faturas. 

6.5 Não serão consideradas propostas com oferta de vantagem não prevista neste edital. 

6.6 Pelo fornecimento dos produtos, a Prefeitura efetuará o pagamento ao Fornecedor em até 28 (vinte e oito) 
dias corridos após o aceite da nota fiscal, devendo o proponente indicar o número da conta corrente e da 
agência bancária, que poderá ser Banco Santander, Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil. 

6.7 Não será admitido o encaminhamento de propostas via fax, por meio eletrônico ou similar. 

6.8 Após o recebimento dos envelopes, não serão aceitas juntadas ou substituição de quaisquer documentos, 
nem retificação de preços ou condições. 

6.9 O recebimento dos envelopes não conferirá aos proponentes qualquer direito contra o órgão de licitação, 
observadas as prescrições de legislação específica. 

6.10 Ao apresentar a proposta, que lhe permitirá participar desta licitação, o licitante, além de todas as 
exigências contidas neste Edital e seus Anexos, fica ciente de que: 

6.10.1 Para o caso de empresas em recuperação judicial: no momento da assinatura do contrato deverá 
apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o 
nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento 
equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;  

6.10.2 Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: no momento da assinatura do contrato deverá 
apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo 
cumpridas; 

6.12 O não cumprimento dessas exigências pela licitante vencedora ensejará a aplicação das penalidades 
previstas no subitem 17.1 deste Edital, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa. 

VII – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

7.1 Os Documentos exigidos para Habilitação deverão estar contidos no Envelope 02, na sua forma original, 
por qualquer processo de copia autenticado por Cartório competente, ou ainda, autenticados pelo Pregoeiro, 
quando da abertura do Envelope 02, mediante apresentação e conferencia dos originais. Os Documentos de 
habilitação são os abaixo discriminados: 

7.2 No caso de empresas com o Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura Municipal de Mairiporã/SP, 
observando-se que o cadastro deve ter classificação pertinente ao objeto desta licitação, e atender os itens 
abaixo: 

7.2.1 O Certificado de Registro Cadastral (CRC), dentro do prazo de validade; 

a) As informações para o cadastramento encontram-se disponíveis no site oficial da Prefeitura Municipal de 
Mairiporã/SP, no endereço www.mairipora.sp.gov.br, (link: cadastro de fornecedores). 

http://www.mairipora.sp.gov.br/
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7.2.2 Atestados de capacidade técnica, fornecido obrigatoriamente por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, comprovando aptidão da empresa ter fornecido materiais compatíveis com as características e em 
quantidades mínimas de 50% com as previstas no Anexo I, indicando os prazos ou a periodicidade do 
fornecimento.  

7.2.3 Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de 
cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal e na forma da Lei nº 9.854, de 27 de 
outubro de 1999 (Anexo VI); 

7.2.4 Declaração de que não possui em seus quadros, servidores ou funcionários da Prefeitura Municipal de 
Mairiporã/SP, inclusive na condição de sócio ou dirigente, conforme modelo constante do Anexo VII; 

7.2.5 Para as micro empresas e empresas de pequeno porte que declararam sua condição de enquadramento 
no credenciamento através da assinatura do Termo de Comprometimento, esta deverá comprovar sua 
condição de micro ou pequena empresa, mediante apresentação de um dos seguintes documentos: 

a) Se inscrito na Junta Comercial, certidão simplificada expedida pela Junta Comercial ou equivalente, da sede 
do Microempreendedor Individual, da Microempresa ou da Empresa de Pequeno Porte, podendo o Pregoeiro 
diligenciar no próprio certame a verificação da veracidade da respectiva Certidão;  

b) Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, a declaração de enquadramento arquivada ou a Certidão 
de Breve Relato do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou equivalentes, da sede do 
Microempreendedor Individual, da Microempresa ou da Empresa de Pequeno Porte; 

c) No caso de microempreendedor individual, a comprovação de que tratam as alíneas “a” e “b”, poderão ser 
substituídas pelo Certificado de Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, emitido pelo Portal do 
Empreendedor. 

7.2.6 Apresentar todos os documentos relacionados no subitem 7.3.3 e 7.3.4, quando não constar ou estiverem 
com a validade vencida no cadastro deste município. 

7.3 No caso de empresas não inscritas no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Mairiporã/SP: 

7.3.1 Da Habilitação Jurídica: 

a) Em se tratando de empresa individual, apresentar o registro comercial; 

b) Em se tratando de sociedades comerciais, apresentar ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor 
devidamente registrado, onde conste o objeto; 

c) Em se tratando de Sociedades por ações, apresentar ato constitutivo ou estatuto em vigor onde conste o 
objeto acompanhado de documentos de eleição de seus diretores, devidamente registrados; 

d) Em se tratando de Sociedades Civis, apresentar ato constitutivo onde conste o objeto e respectiva inscrição 
acompanhado de prova da diretoria em exercício devidamente registrada. 

7.3.2 Da Qualificação Técnica: 

a) Atestados de capacidade técnica, fornecido obrigatoriamente por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, comprovando aptidão da empresa ter fornecido materiais compatíveis com as características e em 
quantidades mínimas de 50% com as previstas no Anexo I, indicando os prazos ou a periodicidade do 
fornecimento. 

7.3.3 Da Qualificação Econômico Financeira: 
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a) Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, cuja pesquisa tenha 
sido realizada em data não anterior a 90 (noventa) dias da data prevista para a apresentação dos envelopes; 

b) Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica;  

b.1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da 
homologação/deferimento pela autoridade competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor. 

c) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social já exigíveis e apresentados na 
forma da lei, devidamente assinado pelo Contador Responsável, comprovado através de publicação ou cópia 
do Livro Diário, inclusive Termo de Abertura e Encerramento, onde conste o n.º de páginas, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, com vistas aos compromissos que terá de assumir caso lhe seja 
adjudicado o objeto licitado vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação das 
propostas, comprovado através do cálculo dos índices contábeis, solicitados no item C. 2 a seguir.  
 
c.1) As empresas que não encerraram o seu primeiro exercício social deverão apresentar o balancete do mês 
imediatamente anterior à data da instauração da licitação, com a obediência dos aspectos legais e formais de 
sua elaboração, devidamente assinado por contador responsável.  
 
c.2) Demonstrativo de índices financeiros, a seguir solicitados, extraídos do balanço apresentado, para fins de 
análise das condições financeiras da licitante. Os índices serão apresentados em números inteiros e de até 02 
(duas) casas decimais após a vírgula e deverão ser assinados pelo Contador Responsável e pelo 
Representante Legal da licitante:  
 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC): reflete a solvência a curto prazo. Demonstra o quanto a empresa 
possui de recursos próprios para saldar suas dívidas de curto prazo.  
 
LC = AC ≥ 1,00  
         PC  
Onde:  
LC = Liquidez Corrente  
AC = Ativo Circulante  
PC = Passivo Circulante  
 
ÍNDICE DE LIQÜIDEZ GERAL (LG): reflete a solvência a curto e longo prazo.  
LG = AC + RLP ≥ 1,00  
          PC + ELP  
Onde:  
LG = Liquidez Geral  
AC = Ativo Circulante  
RLP = Realizável a Longo Prazo  
PC = Passivo Circulante  
ELP = Exigível a Longo Prazo  
 
GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE): avalia o nível de endividamento da empresa comparando o total de 
recursos próprios com o capital de terceiros. 
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GE = PC + ELP ≤ 0, 50  
               AT  
Onde:  
GE = Grau de Endividamento  
PC = Passivo Circulante  
ELP = Exigível a Longo Prazo  
AT = Ativo Total  
 

7.3.4 Da Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal relativo ao domicílio ou sede da 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de certidão negativa (ou 
positiva com efeitos de negativa) de tributos mobiliários, expedida no local do domicílio ou da sede da licitante;  

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de certidão expedida no local 
do domicílio ou da sede da licitante, pertinente ao objeto licitado, ou declaração de isenção, ou de não 
incidência assinada por seu representante legal, sob as penas da lei, sendo a seguinte certidão:  

d.1) Certidão Negativa de Débitos Tributários inscritos na Dívida Ativa, emitida pela Procuradoria Geral do 
Estado ou Órgão Competente. 

e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da 
apresentação do CRF Certificado de Regularidade do FGTS;  

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão Negativa de 
Débitos (ou positiva com efeitos de negativa), relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida 
pela Secretaria da Receita Federal;  

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
CNDT Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (ou positiva com efeitos de negativa), de acordo com a Lei nº 
12.440/2011;  

7.3.4.1 A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será 
exigida para efeito de assinatura do contrato; 

7.3.4.2 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão 
apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição; 

7.3.4.3 Para as micro empresas e empresas de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação da 
regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação da homologação 
do certame, prorrogáveis por igual período, a critério desta Municipalidade, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa; 

7.3.4.4 Para as micro empresas e empresas de pequeno porte, a não-regularização da documentação, no 
prazo previsto no subitem 7.3.4.3, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
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previstas neste edital, procedendo-se a convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos 
referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02. 

7.3.5 Os interessados deverão apresentar, ainda, para efeito de habilitação: 

a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de 
cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal e na forma da Lei nº 9.854, de 27 de 
outubro de 1999 (Anexo VI); 

b) Declaração de que não possui em seus quadros, servidores ou funcionários da Prefeitura Municipal de 
Mairiporã/SP, inclusive na condição de sócio ou dirigente, conforme modelo constante do Anexo VII; 

c) Para as micro empresas e empresas de pequeno porte que declararam sua condição de enquadramento no 
credenciamento através da assinatura do Termo de Comprometimento, esta deverá comprovar sua condição 
de micro ou pequena empresa, mediante apresentação de um dos seguintes documentos: 

c-1) Se inscrito na Junta Comercial, certidão simplificada expedida pela Junta Comercial ou equivalente, da 
sede do Microempreendedor Individual, da Microempresa ou da Empresa de Pequeno Porte, podendo o 
Pregoeiro diligenciar no próprio certame a verificação da veracidade da respectiva Certidão;  

c-2) Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, a declaração de enquadramento arquivada ou a 
Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou equivalentes, da sede do 
Microempreendedor Individual, da Microempresa ou da Empresa de Pequeno Porte; 

c-3) No caso de microempreendedor individual, a comprovação de que tratam as alíneas “a” e “b”, poderão ser 
substituídas pelo Certificado de Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, emitido pelo Portal do 
Empreendedor. 

7.4 Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original ou cópias autenticadas em cartório 
ou na própria Administração ou por autenticação eletrônica. 

7.5 As certidões e/ou certificados apresentados devem estar com o seu prazo de validade em vigor. Se este 
prazo não constar do próprio documento ou de lei específica, será considerado o prazo de validade de 90 
(noventa) dias, a contar de sua expedição. 

7.6 Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em substituição aos documentos 
ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões; 

7.7 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos os 
documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 

7.7.1 Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, 
execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os estabelecimentos, disposta no 
subitem 7.3; 

7.8 Os Documentos que já forem apresentados no credenciamento não precisam ser apresentados novamente 
no Envelope 02 Documentos de Habilitação. 

7.9 Se algum documento apresentar falta não sanável na sessão, acarretará a inabilitação da licitante; 

7.10 O(a) Pregoeira(a) ou a Equipe de apoio poderão a critério do Pregoeiro realizar diligência efetuando 
consulta direta na Internet nos sites dos órgãos expedidores para verificar a veracidade de documentos obtidos 
por este meio eletrônico. 
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VIII - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES E OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS 

8.1 Os envelopes das propostas e da documentação de habilitação deverão ser entregues até às 09:00 horas 
do dia 26/05/2022, data e horário de abertura e julgamento do certame, a ser realizado na sala de licitações da 
Prefeitura Municipal de Mairiporã, localizada à Alameda Tibiriçá, n° 374, Vila Nova, Mairiporã/SP. 

8.2 Em seguida, o Pregoeiro indagará os licitantes se formalmente preenchem os requisitos da habilitação 
estabelecidos por este Edital, recebendo e registrando as declarações formais de que atendem a essa 
condição, nos termos do modelo constante do Anexo III deste Edital, documento este que obrigatoriamente 
deverá ser entregue o Pregoeiro juntamente com o credenciamento, cujo modelo encontra-se no Anexo IV. 

8.3 O Pregoeiro procederá a abertura primeiramente dos Envelopes que contêm as Propostas de Preços, 
avaliando o cumprimento das condições exigidas no Edital. 

8.4 Os envelopes de documentação de habilitação permanecerão fechados, em poder do Pregoeiro, e serão 
abertos após a aceitabilidade das propostas, apenas em relação ao ofertante da proposta de menor valor para 
cada item deste edital; 

8.5 Verificada a conformidade das propostas com os requisitos formais estabelecidos no edital, o Pregoeiro 
dará início à etapa competitiva da licitação através de lances verbais e sucessivos, que poderão ser oferecidos 
pelos autores da proposta de valor mais baixo por item do edital e das ofertas com preços de até 10% (dez por 
cento) superiores à primeira; 

8.6 Se não houver pelo menos três propostas nas condições indicadas acima, poderão fazer lances verbais os 
autores das três melhores propostas por item do edital, quaisquer que tenham sido os preços indicados nas 
propostas escritas, aí incluída a de menor valor; 

8.6.1 Caso duas ou mais propostas fiquem empatadas, será realizado sorteio para definir a ordem de 
apresentação dos lances. 

IX – DOS LANCES VERBAIS 

9.1 Iniciada a etapa de lances o uso de aparelhos celulares será restrito, salvo quando previamente autorizado 
pelo Pregoeiro. 

9.2 As licitantes classificadas terão a oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais, que deverão 
ser formulados de forma sucessiva, com valores distintos e decrescentes, a partir da proposta comercial 
classificada de maior valor e os demais lances, em ordem decrescente de valor. 

9.2.1 O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma 
sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescentes de valor, 
decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 

9.2.2 O intervalo mínimo de valor entre cada lance será de 1% (um por cento), incidindo sobre o preço unitário 
apresentado; 

9.2.3 Não haverá limite de rodadas para apresentação de lances; 

9.2.4 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da 
formulação de lances. 

9.3 O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço. 

9.4 Após a negociação se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo 
motivadamente a respeito. 
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9.5 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a Licitante desistente às penalidades 
legais e às sanções administrativas previstas neste Edital. 

9.6 Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita e o valor 
estimado para a contratação. 

9.7 A redução dos valores unitários dos itens que compõem cada lote será linearmente aplicada na mesma 
proporção da redução do valor do lote ofertado na etapa de lances verbais do Pregão. 

X – DO JULGAMENTO 

10.1 O critério de julgamento será exclusivamente o de TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, para o objeto 
licitado. 

10.2 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade 
da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 

10.2.1 Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do Edital e que seu preço seja 
compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita, após a negociação com o pregoeiro 
com vistas à obtenção de melhor preço. 

10.2.2 O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço. 

10.3 Constatada e registrada a oferta de menor preço, será identificada se a mesma é de autoria de 
Microempreendedor, Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

10.3.1 Caso a oferta de menor preço valida seja de Microempreendedor, Micro Empresa ou Empresa de 
Pequeno Porte, será aberto o Envelope contendo os Documentos de Habilitação do licitante que a tiver 
formulado, para a confirmação de suas condições de habilitação. 

10.3.2 Caso a oferta de menor preço válida não seja de Microempreendedor, Micro Empresa ou Empresa de 
Pequeno Porte, o Pregoeiro verificará se alguma Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte encontra-se 
com o preço em até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço ofertado, para que a mesma tenha a 
oportunidade de dar um novo lance inferior ao melhor preço em até 05 (cinco) minutos, conforme os dispostos 
no § 2º do art. 44 e o § 3º do art. 45 da Lei Complementar 123/2006. 

10.3.2.1 As disposições contidas no subitem 10.3.2 aplicam-se apenas às microempresas, empresas de 
pequeno porte ou microempreendedor individual que apresentarem propostas para a cota principal do objeto 
destinada à ampla concorrência. 

10.3.2.2 Não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota de 
ampla concorrência, ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do 
primeiro colocado. 

13.3.2.2.1 Se a mesma licitante vencer a Cota Reservada e a Cota Principal, a contratação deverá ocorrer pelo 
menor preço ofertado pela empresa. 

10.3.2.3 As empresas que se enquadram para disputa da cota de ampla concorrência poderão apresentar 
propostas para os itens da cota reservada e poderão participar da disputa, desde que não haja no mínimo 03 
(três) fornecedores competitivos enquadrados como Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou 
Microempreendedor Individual sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências 
estabelecidas no instrumento convocatório. 
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10.3.2.4 Os benefícios previstos nos Artigos 47 e 48 da Lei Complementar nº 123/06, para Cota Reservada não 
se aplicarão quando não houver um mínimo de 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados como 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual sediados local ou 
regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório (Art. 49, inciso II 
da Lei Complementar nº 123/06). 

a) Entende-se por microempresas e empresas de pequeno porte sediadas regionalmente, as que possuem 
sede dentro dos limites dos Municípios que integram a Região Metropolitana de São Paulo, também conhecida 
como Grande São Paulo. São elas: Arujá, Barueri, Biritiba-Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, 
Diadema, Embu, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guararema, 
Guarulhos, Itapevi, Itapecerica da Serra, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Mogi das 
Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, 
Santana de Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, 
São Paulo, Suzano, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista. Ficam acrescidos a este rol os Municípios de 
Atibaia e Bragança Paulista. 

10.4 A análise da aceitabilidade das propostas, a começar pela de valor mais baixo para cada lote, analisados 
ainda, os preços unitários, compreenderá o exame: 

10.4.1 Da compatibilidade das características dos produtos ofertados com as especificações indicadas neste 
edital e seus anexos; 

10.4.2 Da compatibilidade dos preços propostos com os praticados no mercado e com os custos reais 
estimados para a execução do contrato e com as disponibilidades orçamentárias da Administração. 

10.5 Serão consideradas inaceitáveis, sendo desclassificadas, as propostas: 

10.5.1 Que não contiverem todos os dados exigidos para o Envelope 01; 

10.5.2 Que não atenderem aos requisitos mínimos das especificações constantes deste edital e seus anexos; 

10.5.3 Que ofertarem preços irrisórios, manifestamente inexequíveis ou incompatíveis com os valores de 
mercado, inclusive pela omissão de custos tributários incidentes sobre a contratação. 

10.6 As propostas consideradas aceitáveis serão classificadas a partir do valor mais baixo. 

10.7 Para efeito de classificação, serão considerados os preços finais, os resultantes de valores 
originariamente cotados e dos lances verbais oferecidos. 

10.8 O pregoeiro(a) indicará na ata da sessão os fundamentos da decisão sobre aceitabilidade ou 
inaceitabilidade de preços, bem como sobre a classificação ou desclassificação das propostas. 

10.9 Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o Envelope contendo os Documentos de Habilitação 
do licitante que a tiver formulado, para a confirmação de suas condições de habilitação, somente ao término de 
julgamento de todos os itens licitados. 

10.9.1 Caso a licitante declarada vencedora seja uma Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte, a mesma 
terá 05 (cinco) dias úteis, prorrogados por igual período a critério da administração, para regularizar pendências 
fiscais e trabalhista, caso esta apresente alguma restrição, conforme o disposto nos artigos 42 e 43 da Lei 
Complementar 123/2006. 

10.9.1.1 Caso a Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte que se beneficiar no disposto no subitem 10.9.1 
não o fizer dentro do prazo estipulado no mesmo subitem, será convocada a segunda licitante melhor 
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classificada para a verificação de suas condições de habilitação, e assim sucessivamente ate que aconteça a 
habilitação de uma das licitantes. 

10.10 Constatado o atendimento pleno as exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, sendo-
lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 

10.11 Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender as exigências editalícias, o Pregoeiro examinará 
a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificação da habilitação da Licitante, 
na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda as exigências 
editalícias, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame. 

10.12 Apurada a melhor proposta que atenda ao Edital, o Pregoeiro poderá negociar para que seja obtido um 
melhor preço. 

10.13 Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e 
as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos licitantes 
presentes. 

10.14 Encerrado julgamento e nenhum licitante tendo manifestado imediata e motivada intenção de recorrer, o 
processo será instruído com a respectiva adjudicação pelo Pregoeiro(a) e homologação pela Autoridade 
Competente. 

XI - DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS 

11.1 Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação, o Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, e anunciará 
às licitantes classificadas em primeiro lugar que fica estabelecido o prazo máximo de 15 (quinze) dias 
corridos, a contar do encerramento da sessão pública, ou na própria sessão, para que sejam entregues os 
competentes laudos exigidos no Termo de Referência em anexo e no mínimo 02 (duas) amostras de todos os 
itens separados por LOTE montados e devidamente identificado para análise objetiva pela equipe técnica, 
conforme especificação técnicas. As amostras nessa fase não precisam estar necessariamente personalizadas, 
podendo ser entregue amostra com qualquer estampa, pois a personalização será exigido apenas do licitante 
vencedor. 

11.2 A entrega das amostras deverá ser realizada diretamente na Coordenadoria de Compras, Licitações e 
Contratos, situado no Paço Municipal, na Alameda Tibiriçá, nº 374, no Município e Comarca de Mairiporã, 
Estado de São Paulo, em dias úteis, no horário das 8h00m às 16h00m, Fone: (11) 4419-8019 - e-mail: 
licitacao@mairipora.sp.gov.br. 

11.3 Caberá a equipe técnica da secretaria requisitante a análise técnica e exame das amostras do licitante 
vencedor, baseando-se nos seguintes critérios: 

11.3.1 Descrição do Item de acordo com o especificado no Anexo I deste Edital, considerando a qualidade dos 
produtos, composições, durabilidade, acabamentos, etc.; 

11.4 Após a análise das amostras, a equipe técnica de análise emitirá laudo técnico, aceitando ou rejeitando 
a(s) amostra(s) apresentada(s); com justificativa da não aprovação, o qual será parte integrante da ata da 
sessão pública. 

11.4.1 A incompatibilidade da(s) amostra(s) apresentada(s) com as características do(s) produto(s) 
especificadas no Edital e anexos implicará na rejeição dessa(s), bem como na consequente desclassificação 
do licitante, no que se refere ao item em questão; 

11.4.2 Aprovada a(s) amostra(s), o licitante será declarado vencedor no item respectivo. 

mailto:licitacao@mairipora.sp.gov.br
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11.5 Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou se o seu autor não atender aos 
requisitos de habilitação ou, ainda, se as amostras apresentadas forem rejeitadas, o Pregoeiro fará a abertura 
do envelope da documentação do autor da proposta classificada em segundo lugar e realizar-se-á o exame das 
amostras dessa, e assim sucessivamente, até que uma oferta, seu autor e suas amostras atendam, 
integralmente, aos requisitos do edital, sendo então o licitante declarado vencedor. 

11.6 Após análises das amostras, sendo esta aprovada ou reprovada, não caberá a licitante o direito de 
reivindica-las junto ao Município, ficando estas retidas e em posse do Município. 

XII – DOS RECURSOS  

12.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 
recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação de razões de recurso, 
ficando os demais licitantes desde logo intimados para a apresentação de contrarrazões em igual numero de 
dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos. 

12.2 A falta de manifestação imediata e motivada da Licitante de recorrer importará a decadência do direito de 
recurso e a adjudicação do objeto da Licitação ao vencedor. 

12.3 O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo. 

12.4 Decididos os recursos, a autoridade superior fará a adjudicação do objeto da licitação à Licitante 
vencedora. 

12.5 Os autos do procedimento permanecerão com vistas franqueadas aos interessados, no Setor de Compras 
e Licitações, sito na sede da Prefeitura Municipal de Mairiporã/SP, sito à Alameda Tibiriçá, 374, Vila Nova, 
Mairiporã/SP. 

12.6 Decididos os recursos ou transcorridos os prazos para a sua interposição relativamente ao Pregão, o 
Pregoeiro disponibilizará aos Licitantes, julgados desclassificados no certame, os Envelopes contendo os 
Documentos de Habilitação inviolados para retiradas por 30 (trinta) dias, sendo que após serão destruídos, 
podendo, todavia, retê-los até o encerramento da Licitação. 

XIII - DO RESULTADO DO JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1 O resultado final da licitação constará da ata da sessão pública, a ser assinada pelo Pregoeiro(a) e pelos 
licitantes, na qual deverão ser registrados os valores das propostas escritas, os valores dos lances verbais 
oferecidos, com os nomes dos respectivos ofertantes, as justificativas das eventuais declarações de 
aceitabilidade / inaceitabilidade e classificação de propostas, bem como de habilitação / inabilitação 
proclamadas, bem assim quaisquer outras ocorrências da sessão. 

13.2 Assinada a ata da sessão pública, o Pregoeiro(a) encaminhará o processo da licitação à autoridade 
competente para homologação. 

13.3 O despacho de homologação será publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, para conhecimento 
geral. 

XIV - DAS CONDIÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO E PENALIDADES 

14.1 Homologado o resultado da licitação, a vencedora terá o prazo de 03 (três) dias úteis a contar do 
recebimento da comunicação específica, para assinar a Ata de Registro de Preços, que obedecerá às 
condições indicadas na minuta do Anexo VIII, na qual estarão definidas as especificações mínimas, 
quantidades estimadas, preços unitários e totais dos bens a serem adquiridos. Assinada a Ata de Registro de 
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Preços, o contrato ou a Autorização de Fornecimento, dependerá de requisição da Secretaria requisitante, 
oportunidade que o adjudicatário será convocado para assinar e retirar o contrato ou a Autorização de 
Fornecimento no mesmo prazo previsto acima, no qual constarão as condições da execução do fornecimento, 
do pagamento dos preços, as obrigações da contratada e as penalidades a que estará sujeita para eventual 
inobservância das condições ajustadas. 

14.1.1 Para a assinatura da Ata de Registro ou do eventual Termo de Contrato, a Adjudicatária deverá 
apresentar as seguintes informações e dados do responsável pela Assinatura de Contrato, conforme Anexo 
LC-01 da Resolução nº 03/2017 do TCE SP: Nome completo, Cargo, CPF, RG, Data de Nascimento, Endereço 
Residencial Completo, E-mail institucional, E-mail pessoal e Telefone. 

14.2 Quando o valor original da proposta tiver sido alterado por conta de lance oferecido na sessão pública do 
pregão, o licitante adjudicatário deverá apresentar, no prazo fixado para assinatura da Ata de Registro de 
Preços, nova planilha de preços, com os valores correspondentes à adjudicação, a qual substituirá a primitiva, 
como parte integrante da referida Ata. 

14.3 A adjudicatária executará o fornecimento do(s) item(ns) com observância rigorosa das condições deste 
Edital e de sua proposta. 

14.4 O(s) item(ns) fornecido(s) deverá(ão) ser de excelente qualidade, bem como ser(em) transportado(s) até o 
local de entrega a ser indicado pela Secretaria requisitante no ato da requisição, durante o prazo indicado na 
proposta e nas condições estabelecidas neste Edital, devendo a fornecedora substituir, por sua conta e no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, se for considerado inadequado às especificações ou apresentar avarias que 
comprometam o seu uso adequado. 

14.5 A recusa da adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preços ou o Contrato ou a Autorização de 
Fornecimento no prazo fixado na convocação específica caracterizará inadimplência das obrigações 
decorrentes desta licitação, sujeitando-a às penalidades previstas neste Edital e na legislação vigente. 

14.5.1 Ocorrendo essa hipótese, o processo retornará ao Pregoeiro(a), que convocará os licitantes e, em 
sessão pública, procederá ao exame das demais propostas, bem como da habilitação de seus ofertantes, 
segundo a ordem da classificação, até que uma proposta atenda, integralmente, ao Edital, sendo o seu autor 
declarado vencedor e convocado para assinar a Ata de Registro de Preços. 

14.6 O licitante vencedor que se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços ou o Contrato, ou apresentar 
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver 
a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
estará sujeito às seguintes penalidades: 

14.6.1 Advertência; 

14.6.2 Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Mairiporã/SP, 
pelo prazo de até 05 (cinco) anos; e 

14.6.3 Multa equivalente a até 20% (vinte por cento) do valor da adjudicação; 

14.7 As penalidades serão aplicadas mediante procedimento administrativo que assegurará o contraditório e a 
ampla defesa. 

XV – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

15.1 As despesas decorrentes da presente contratação, objeto desta licitação, correrão por conta das dotações 
orçamentárias do orçamento municipal, as quais serão indicadas no momento da eventual contratação. 
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XVI – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

16.1 Após o recebimento dos produtos, o processo será instruído com a respectiva Nota Fiscal devidamente 
certificada pelo setor competente ou documento equivalente com registro de despesas devidamente liquidada, 
observando-se ainda o cumprimento integral das disposições contidas neste Edital. 

16.2 Pelo fornecimento dos produtos, a Prefeitura efetuará o pagamento ao Fornecedor em até 28 (vinte e oito) 
dias corridos após o aceite da nota fiscal. 

XVII – DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 

17.1 Pelo descumprimento total ou parcial das condições contratuais, a CONTRATANTE poderá aplicar à 
CONTRATADA as seguintes penalidades, além da responsabilização civil e penal cabíveis, sem prejuízo as 
demais sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal 8.666/93. 

17.1.1 Multa de mora de até 1% (hum por cento) do valor do contrato por dia de atraso na entrega do objeto 
deste contrato, até o 10º (décimo) dia de atraso sobre o valor do objeto não executado; 

17.1.2 Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto pela inexecução parcial ou total, quando o 
atraso for superior a 10 (dez) dias, com o consequente cancelamento da nota de empenho ou documento 
correspondente; 

17.1.3 Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato, no caso da adjudicatária, desistir do 
mesmo ou causar sua rescisão, ou ainda quando a contratada ceder o contrato, no todo ou em parte, a pessoa 
física ou jurídica, sem autorização da contratante, devendo reassumir o contrato no prazo máximo de 15 
(quinze) dias, contados da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais; 

17.1.4 Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com o Município de 
Mairiporã/SP, pelo prazo de até 05 (cinco) anos quando, por culpa da CONTRATADA, e se for o caso, 
descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Município de Mairiporã/SP pelo prazo de 05 (cinco) anos, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 

17.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior; 

17.1.6 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 
interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhes franqueada vista ao processo. 

17.1.7 Caso seja constatado que o produto entregue pela contratada não apresente as condições exigidas no 
termo de referência, caberá a substituição do mesmo e aplicação de multa prevista no subitem 17.1.1. 

17.1.8 Multa de até 5% sobre o valor total do contrato por descumprimento de quaisquer obrigações 
decorrentes do ajuste que não estejam previstos nos subitens acima. 

17.1.9 As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a de outra. 

17.1.10 Garantido o contraditório e a ampla defesa, e decorrido o prazo para interposição de eventual recurso, 
o prazo para pagamento de multa será de 05 (cinco) dias uteis a contar da intimação da empresa. Não 
havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito como divida ativa, sujeitando-se ao processo judicial de 
execução, podendo também ser retido de eventuais créditos da Contratada. 
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17.1.11 As penalidades previstas nesta clausula tem caráter de sanção administrativa, consequentemente a 
sua aplicação não exime a contratada de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar ao Município. 

XVIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

18.1 Este Edital deverá ser lido e interpretado na integra, e após apresentação da documentação e da proposta 
não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos. 

18.2 A Prefeitura Municipal de Mairiporã, responsável pelo Pregão, reserva-se o direito de: 

18.2.1 Revogá-lo, no todo ou em parte, sempre que forem verificadas razões de interesse público decorrente 
de fato superveniente, ou anular o procedimento, quando constatada ilegalidade no seu processamento; 

18.2.2 Alterar as condições deste Edital, reabrindo o prazo para apresentação de propostas, na forma de 
legislação, salvo quando a alteração não afetar a formulação das ofertas; 

18.2.3 Adiar o recebimento das propostas, divulgando, mediante aviso público, a nova data; 

18.2.4 Suspender a sessão pública. 

18.3 O Pregoeiro(a) ou a Autoridade Superior poderão, em qualquer fase da licitação, promover as diligências 
que considerarem necessárias para esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório. 

18.4 O Pregoeiro, por interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais e erros 
meramente materiais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente 
e não comprometa a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo. 

18.5 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia de inicio e inclui-se o do vencimento, 
observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na Prefeitura Municipal de 
Mairiporã/SP 

18.6 Em atendimento ao protocolo ICMS 42 de 03/07/2009, cláusula segunda, inciso I, será obrigatória a 
emissão de Nota Fiscal Eletrônica modelo 55, em substituição à nota fiscal modelo 1 ou 1-A, 
independentemente da atividade econômica exercida, à exceção dos desobrigados. 

18.7 O Edital e seus anexos estarão à disposição a partir do dia 17 de Maio de 2022, na Coordenadoria de 
Compras, Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Mairiporã/SP, localizada à Alameda Tibiriçá, nº 
374, Mairiporã/SP, no horário das 08h00 às 16h00, ou através do site da Prefeitura, no endereço eletrônico 
www.mairipora.sp.gov.br. 

18.8 Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes das Leis 10.520/02 e 8.666/93, Lei 
Complementar 123/06 e nos Decretos Municipais 5.504/2009, 8.225/2017 e 8.303/2017. 

MAIRIPORÃ/SP, 13 DE MAIO DE 2022. 

 

 

________________________________________ 

RAFAEL BARBIERI PIMENTEL DA SILVA 

Autoridade Competente  

http://www.mairipora.sp.gov.br/
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ANEXO I - RELAÇÃO DE ITENS E TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2022 

PROCESSO Nº 21.477/2021 e apenso 

1 – DO OBJETO 
Processo licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE – 
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA USO DE DIVERSAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO, conforme 
especificações e quantitativos descritos abaixo. 
 
 
Relação de itens/peças de uniformes da GCM 
 
LOTE 01 - CONFECÇÃO 
 
01- JAQUETA OPERACIONAL EM TECIDO RIP STOP AZUL ESCURO (NOITE) 
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Jaqueta operacional Padrão GCM de Mairiporã Modelo Unissex, deverá ser confeccionada em tecido de 
fibra mista, cor Azul Marinho Noite Pantone – 19-4013 armação: Rip Stop, composto de 67% Poliéster e 33% 
Algodão – 220gr/m2 (comprovado por laudo), largura: 1,60/63”, todo tecido que tem em sua composição fios 
em Poliéster mais grossos dispostos de maneira quadriculada, impedindo que ele seja desfiado quando 
rasgado.  
DESCRIÇÃO 
Dianteiro: Com vista de 45 mm sobreposta da esquerda para a direita, com fechamento através de Velcro de 
25 mm de espessura, na cor preta, sendo o macho costurado na vista e a fêmea na lateral direita paralelo ao 
zíper. Terá ainda para fechamento da jaqueta zíper em poliéster de alta resistência (comprovado por laudo), 
na cor azul marinho, fixado através de costura no revel com acabamento em máquina reta. Os recortes 
frontais (enviesados) serão feitos na região superior do tórax em toda a sua extensão e lateralmente próximo 
aos bolsos (do cós a costura da cava), com aplicação de vivo refletivo na cor branca (prata). 
Dimensões do zíper fechamento frontal através de zíper em poliéster de alta resistência, na cor azul marinho 
(comprovado por laudo), que deverá ser colocado desde o começo da gola até o final do cós, com vista de 45 
mm sobreposta, fechamento da vista será através de Velcro de 25mm, cor preta. 
Traseiro: Pala reta, com recortes, sendo um na região superior em toda a extensão da pala e dois 
(enviesados) nas laterais (do cós à costura da cava). Todos os recortes serão feitos em máquina de duas 
agulhas, com aplicação de vivo refletivo, na cor branca (prata), de no mínimo 950 (novecentos e cinquenta) 
candelas lux por cm². 
Cós: Cintura com elástico embutido na região lateral, feito em máquina reta paralela com distância de 15 mm 
Parte frontal e dorsal será sem elástico. 
Gola: Tipo esporte com entretela termocolante 100% Viscose (comprovado por laudo), aberta como as das 
jaquetas comuns, duplo pesponto, terá 80 mm de largura e 90 mm no bico, podendo sofrer alterações para os 
demais tamanhos. A gola terá uma camada de manta acrílica de 40 (quarenta) gramas por m2 e uma 
entretela colante de algodão nas pontas para o endurecimento da gola e melhor apresentação. 
Platinas: Serão do mesmo tecido com entretela termocolante 100% Viscose (comprovado por laudo), 
costuradas e embutidas de maneira centralizada na junção da manga com o corpo da jaqueta. Deverá ainda 
conter um caseado tipo olho, no sentido longitudinal, a 15 mm do bico, que servira para prendê-la a um botão, 
ombro da jaqueta. 
Medidas das platinas: terá 140 mm/150 mm decomprimento por 55 mm na base e 50 mm/55 mm na 
extremidade, dependendo do tamanho. 
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Botões para fixação das platinas de massa, abaloado, quatrofuros, marmorizado na cor azul marinho, com 
15,24 mm de diâmetro. 
Mangas: Compridas, com duplo pesponto, com recortes em ambas as costuras (lado interno e externo) em 
toda a extensão (do punho a cava), casando-se com os recortes frontais e traseiros. Todos os recortes serão 
feitos em máquina de duas agulhas com aplicação de vivo refletivo, na cor branca (prata), de no mínimo 
950(novecentas e cinquenta) candelas lux por cm². Terá ainda afixada de maneira centralizada do lado direito 
o Brasão da GCM e do lado esquerdo a bandeira do Municipio, conforme figura. 
Punho: em ½ (meio) elástico embutidas, com três costuras, feitas em máquina retas paralela, com distância 
de 15 mm entre as costuras, a outra metade do punho possuirá Velcro (fêmea) de 25 mm de largura, na cor 
preta, e regulador do mesmo tecido da peça com aplicação de Velcro macho. 
Bolsos: Possuirá na parte frontal interna 01 (um) bolso, lado esquerdo de quem veste, medindo 150 mm de 
comprimento por 15 mm de largura e 150 (cento e cinquenta milímetros) de profundidade, com forro do 
mesmo tecido da face interna. Na face frontal externa possuirá 2 (dois) bolsos embutidos na posição vertical, 
com vivo de 20 mm de largura por 160 mm de comprimento, tendo ambos a profundidade de 200 mm com 
forro do mesmo tecido da face interna da jaqueta. 
Forro: Face interna da jaqueta será em malha felpada de composição 90% poliéster e 10% elastano, 
gramatura 300gr/m2, para melhor conforto do usuário, na cor preta. Apresentação de laudo(s) ou 
certificado(s) emitido por órgão/laboratório que constem as seguintes informações técnicas com finalidade de 
comprovação da eficácia de tratamento antibacteriano e redução de microrganismo, e a saber: Gramatura: 
300g/m² NBR 10591, Eficiência ao Tratamento antimicrobiano Redução de crescimento de microrganismo de 
no minimo 98% AATCC 100. 
 
DETALHES DA CONFECÇÃO: 
A confecção obedecerá ao modelo, conforme figuras nº 1 e 2, apresentando perfeito acabamento, nos 
mínimos detalhes, não sendo permitido: costuras enrugadas ou mal feitas, caseados frouxos ou mal feitos, 
desalinhamento entre os bolsos, nuanças sensíveis na mesma peça e linhas soltas não retiradas por ocasião 
do acabamento da peça; 

Bordados em alta definição: Bandeira de Mairiporã (Braço esquerdo), Brasão da GCM GOTA (Braço direito), 
e o Brasão da GCM de Mairiporã fixado a quente, costurado na frente da jaqueta acima do bolso esquerdo. 
Tarjeta de identificação: na cor azul marinho noite e deverá ser bordada com o nome de guerra, do GCM 
com letras na cor branca (para 1ª, 2ª,3ª Classe, Classe Especial e Classe distinta), na cor amarela para as 
demais classes. Será fixada com velcro femea também na cor azul marinho noite. 
Para o produto , a confecção se dará através de tecido Jacquard , com acabamento realizado por corte a 
laser e acabamento de rebordo (processo de bordado de alta definição). As matérias-primas que construíram 
o tecido devem ser de filamentos contínuos de poliéster. Os fios coloridos devem ser realizados por processo 
químico em máquina turbo, com emprego de corantes de alta resistência, garantindo solidez à intempérie e 
aos processos de lavandeira e passadoria (ferrodepassar). A base do emblema deve conter uma película 
termo adesiva, para aplicação no substrato têxtil, isento de amaciante à base de silicone. 
Quanto ao processo de aplicação do emblema: 

 Pressão de 4 bar; 

 Temperatura de 170 graus Celsius; 

 Tempo de 15 segundos. 
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Bandeira de Mairiporã: Terá as medidas de 85 mm (oitenta e cinco milímetros) de comprimento por 54mm 
(cinquenta e quatro milímetros) de altura e será fixada e costurada a 40mm (quarenta milímetros) da costura 
da parte superior da manga esquerda, de forma centralizada. A mesma deverá ser bordada em alta definição 
e apresentar resistência à lavagem e a passagem de ferro, evitando manchas, descolorimento e deformação. 

 
 

Brasão da GCM: Terá as medidas 70 mm (setenta milímetros) de comprimento por 80 mm (oitenta 
milímetros) de altura e 50 mm (cinquenta milímetros) de base, e será fixada e costurada a 40mm (quarenta 
milímetros) da costurada parte superior da manga direita, de forma centralizada. A mesma deverá ser borda 
da em alta definição e apresentar resistência à lavagem e a passagem de ferro, evitando manchas, 
descolorimento e deformação. 

 
Distintivo da GCM:Terá as medidas 70 mm (setenta milímetros) de comprimento por 80 mm (oitenta 
milímetros) de altura e será fixado a quente e costurado na frente da camisa, acima do bolso esquerdo. O 
mesmo deverá ser bordado em alta definição e apresentar resistência à lavagem e a passagem de ferro, 
evitando manchas, descolorimento e deformação. 
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Inscrição refletiva: Terá de forma centralizada nas costas, a 80mm (oitenta milímetros) da costura da gola, a 
inscrição “GCM”, em material termo transferível refletivo na cor prata, de no mínimo 350 (trezentos e 
cinquenta) candelas lux por cm². Suas dimensões serão 210mm (duzentos e dez milímetros) de comprimento 
por 50mm (cinquenta milímetros) de altura, sendo a fonte das letras “BLOCKLETTER” tamanho 150 mm. 
Vivo refletivo: Deverá ser de tecido metalizado retrorefletivo microprismático na cor branca (prata), de no 
mínimo 950 (novecentos e cinquenta) candelas lux por cm², na largura de 5mm (cinco milímetros). Os 
mesmos deverão ser em número de 10 (dez) e estarem dispostos da seguinte maneira: 3 (três) na parte 
frontal medindo aproximadamente 130mm (centro e trinta milímetros), 3 (três) na parte traseira medindo 
aproximadamente 130mm (centro e trinta milímetros), e 4 (quatro) em ambos os braços medindo 240 
(duzentos e quarenta milímetros). Visando o melhor desempenho dos refletivos utilizados nesta jaqueta, os 
vivos deverão apresentar depois de fixados a peça, um aspecto liso, sem nenhum tipo de solda e as costuras 
deverão estar somente nas extremidades da película retrorefletiva, conforme figuras nº 1 e 2; 
CONDIÇÕES TÉCNICAS 
O tecido deverá ser 67% poliéster 33% algodão do tipo Rip Stop, na cor azul escuro (NOITE), gramatura 220 
g/m² com nuance de cor adequada, apresentando qualidade específica de não amarrotamento. Resistência e 
de estabilidade, bem como liso e homogêneo, isento de manchas, falhas, bolotas ou outros defeitos 
prejudiciais ao bom aspecto da confecção; 
Tamanhos: PP, P, M, G, GG e XGG. 
Os tamanhos e medidas das peças serão apontados em conformidade com a grade numérica que a 
empresa deverá dispor, por isso deverá atender totalmente a necessidade do usuário. 
 
02- CAMISA MODELO PÓLO AZUL MARINHO NOITE–UNISSEX 
 
Camisa Modelo Polo Azul Marinho Noite Modelo Unissex: deverá ser confeccionada em malha mista 50% 
Poliéster e 50% Algodão, armação malha tipo piquet, na cor azul marinho noturno, bolso lado direito, mangas 
curtas com punhos, gola tipo polo com cobre gola, vista reforçada internamente com entretela termocolante 
100% Viscose (comprovado por laudo), fechamento através de caseado e 3 (três) botões 04 furos, tamanho 
aproximado de 11,5 mm na mesma cor da malha, sem bolsos, bainha da barra com 2,0 cm de largura 
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costurada com 02 agulhas, as demais partes da peça deverão ser costuradas em maquina overloque ou 
galoneira. 
 
Observações: 
Aplicação de velcro azul marinho (femea) costurado acima do bolso direito para fixação de tarjeta de 
identificação. 
Emblemas representativos de braço: O emblema do braço constitui-se de um brasão braço direito, bandeira 
no braço esquerdo, distintivo GCM Peito lado esquerdo, tarjeta com identificação lado direito do peito, 
confeccionado embordado eletrônico de primeira qualidade, totalmente matizados, conforme solicitado pelo 
comando no ato da compra. 
 
FIGURA 

 
 
 

Tamanhos: PP, P, M, G, GG e XGG. 
Os tamanhos e medidas das peças serão apontados em conformidade com a grade numérica que a 
empresa deverá dispor, por isso deverá atender totalmente a necessidade do usuário. 
03- CAMISETA PRETA MANGA CURTA MODELO UNISSEX 
 
Camiseta Manga Curta Gola Careca Modelo Unissex: Confeccionada em malha fria, composição 67% 
Poliester e 33% Viscose, na cor preta, linha da costura 100% poliéster 120, mangas curtas bainha simples em 
máquina galoneira bitola estreita de 20 mm de largura. 
A gola redonda deverá ser confeccionada em tecido de malha ribana 1x1, com 20 mm de largura, na mesma 
cor da malha. Reforço de gola tipo sarjado na mesma malha com 10 mm de largura na cor do tecido. A bainha 
do corpo da camiseta deverá ter 20 mm de largura, em máquina galoneira 02 agulhas, bitola estreita. Costura 
em máquina ponta cadeia, e pesponto externo nas cavas, ombros e golas. 
Observações: 
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No canto esquerdo brasão da GCM medindo 6,0 X 4,0 na altura do peito, no formato e cor negativo, 
confeccionado em bordado eletrônico de primeira qualidade e nas costas o processo de silkscreen “ROMU” 
“GCM” ou “CANIL” (reto) na cor negativo ou branco (prateado). 
 
O produto deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes de costuras e bordados; as costuras e 
bordados não poderão apresentar descontinuidades e ou desvios externos; as costuras devem ser planas, o 
produto não poderá apresentar desfiamento na superfície do tecido e nos bordados, nem esmagamento de 
costuras; as bordas do tecido deverão ser overlocadas, com acabamento de alta qualidade e excelente 
aspecto visual. 
 
Processo de costura: costura deverá ser executada dentro dos padrões de alta qualidade e excelente 
acabamento, o produto não poderá apresentar desfiamento e sobreposição de costuras. 
 
FIGURA 

 
 
 

Tamanhos: PP, P, M, G, GG e XGG. 
Os tamanhos e medidas das peças serão apontados em conformidade com a grade numérica que a 
empresa deverá dispor, por isso deverá atender totalmente a necessidade do usuário. 
04– GANDOLA MANGA LONGA PADRÃO GCM: 
 
Gandola Tipo Modelo Combate Manga Longa: deverá ser confeccionada em tecido de fibra mista, cor Azul 
Marinho Noite, armação: Rip Stop, composto de 67% Poliéster e 33% Algodão – 220gr/m2, (comprovado por 
laudo), largura: 1,60/63”, todo tecido que tem em sua composição fios em Poliéster mais grossos dispostos de 
maneira quadriculada, impedindo que ele seja desfiado quando rasgado.  
Especificação: Camisa tipo militar, com punho e botão, confeccionada em tecido RipStop, na cor Azul 
Marinho Noite, com pala traseira dupla reta; com 2 bolsos na altura do peito com prega macho e tampas com 
botão na cor azul; com abertura para caneta no bolso esquerdo, com velcro fêmea para identificação acima 
do bolso direito 2,0 x 11cm; com platina nos ombros; gola entretelada; carcelade 3,5cm; bordado eletrônico 
na manga esquerda abandeirado Município e na manga direita bordado eletrônico do emblema de braço da 
gota GCM, no peito lado direito brasão escudo GCM, velcro para qra lado direito. 
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Talhe: de camisa esporte levemente cinturada, com bainha de 1cm aberta em toda extensão, abotoada por 
06 (seis) botões de massa na cor dotecido; 
 
Gola: tipo esporte, com entre tela termocolante 100% Viscose (comprovado por laudo), largura de 6 a 8 cm 
(para todos os tamanhos), pespontada; 
 
Mangas: mangas longas, punho com 5 a 6 cm de largura comum caseado para fechamento com botão na cor 
azul escuro da mesma cor do tecido, pespontadas duplamente; 
 
Traseiro: com palareta, pespontadas, tecido duplo, e uma prega de cada lado, distando 8cm de costura de 
manga e 1cm de profundidade. 
 
Platinas: com entretela termocolante 100% Viscose (comprovado por laudo) embutidas na costura da manga, 
com 5 cm de largura na base e 5 cm na extremidade e a medida do comprimento variando de acordo com o 
tamanho da gandola, pespontadas, comum caseado no sentido longitudinal a1cm do bico. 
 
Bolsos: -02(dois), retangulares com prega macho de 3 cm, pesponto duplo e cantos inferiores oitavados, 
aplicados um de cada lado do dianteiro, na altura do tórax, comum caseado no sentido longitudinal a 01cm da 
parte inferior a portinhola na mesma cor do tecido, no bolso esquerdo terá abertura depara caneta, acabada 
em travete. As medidas serão proporcionais ao tamanho do manequim; 
 
Bandeira do município: será fixada a 5cm da costura da parte superior da manga esquerda. Bordada no 
tamanho 4,5 de altura x 7,5cm de comprimento, no formato e cores originais, confeccionado em bordado de 
primeira qualidade, totalmente matizados. 
 
Emblema gota GCM: será fixado a 5cm da costura da parte superior da manga direita e o Bordado fixa do no 
tamanho 7,5 de largura X 9 de altura conforme modelo 02, confeccionado em bordado de primeira qualidade, 
com aproximadamente 32.000 pontos, totalmente matizados. 
Brasão GCM - será fixado do lado direito da parte frontal, costurada parte superior e o Bordado fixado no 
tamanho 7,5 de largura X 9 de altura, conforme modelo 02, confeccionado em bordado de primeira qualidade, 
totalmente matizados. 

FIGURA 
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Tamanhos: PP, P, M, G, GG e XGG. 
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Os tamanhos e medidas das peças serão apontados em conformidade com a grade numérica que a 
empresa deverá dispor, por isso deverá atender totalmente a necessidade do usuário. 

05- GANDOLA TÁTICA MANGA LONGA CAMUFLADA 

Gandola Tática Manga Longa Camuflada: deverá ser confeccionada em tecido de fibra mista, armação: Rip 
Stop, composto de 67% Poliéster e 33% Algodão – 220gr/m2, (comprovado por laudo), largura: 1,60/63”, todo 
tecido que tem em sua composição fios em Poliéster mais grossos dispostos de maneira quadriculada, 
impedindo que ele seja desfiado quando rasgado.  

Cor: camuflado selva padrão digital com Brasão da GCM de baixa visibilidade com cores “NEGATIVADAS”. 

Dados da Camuflagem cor/código: 

 Verde folha  18-0420TPX, 
 Verde selva  19-5914TPX, 
 Verde rifle  19-0419TPX, 
 Azul noturno  19-4023TPX. 
 
Especificação: (comprimento até a virilha), com forro, manga longa mais larga; com carcela maior para 
dobrar as mangas até em cima; com quatro bolsos tipo fole, com prega fêmea e tampas com botões e vista; 
com transpasse na gola; fechamento frontal com botões e vista; com pregas traseiras (1 cada lado); com duto 
para cadarço na cintura; com forro acolchoado no cotovelo; com velcro para identificação acima do bolso 
direito 2,0 x 11cm. , com bordados negativos na manga esquerda da bandeira medindo 5,4cm de altura x 8,5 
cm de largura no formato original e cor negativo e na manga direita bordado o Brasão medindo 7cm de 
largura x 8,0cm de altura x 5,0cm base, na cor negativo e na altura do peito lado esquerdo Distintivo medindo 
8,0cm de altura x 7,0cm de largura na cor negativo. 
 
Talhe: de camisa esporte levemente cinturada, com bainha de 1 cm aberta em toda extensão, abotoada por 
06 (seis) botões de massa; 
 
Gola: tipo esporte, com entretela termocolante 100% viscose (comprovado por laudo), largura de 6 a 8 cm 
(para todos os tamanhos), pespontada, com transpasse de 8,5cm lado esquerdo da gola, sob o colarinho e 
fechamento por botão no lado direito. 
 
Mangas: mangas longas, com acabamento em canhão nos punhos de 5 a 6 cm de largura pespontadas  
duplamente, com 01 (um) caseado, fechamento por dois botões 02 de massa, aplicação de reforço na parte 
traseira da região dos cotovelos em pesponto xadrez. 
 
Traseiro:  02 (duas) pregas laterais do tipo fole partindo da linha dos ombros sentido a linha da cintura, 
distando 8 cm de costura de manga e 1 cm de profundidade. 
 
Platinas: Platinas com entretela termocolante 100% viscose (comprovado por laudo), embutidas na costura 
da manga, com 5 cm de largura na base e 5 cm na extremidade e a medida do comprimento variando de 
acordo com o tamanho da gandola, pespontadas, com um caseado no sentido longitudinal a 1 cm do bico. 
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Bolsos: possui 04 (quarto) bolsos tipo fole, com prega fêmea e tampas com entretela termocolante 100% 
viscose (comprovado por laudo), com um caseado no sentido longitudinal a 01 cm da parte inferior com 
botões para fechamento na mesma cor do tecido, a portinhola na mesma cor do tecido , retangulares com 
prega macho de 3 cm, pesponto duplo e cantos inferiores oitavados, aplicados dois de cada lado do dianteiro, 
na altura do tórax, no bolso esquerdo superior terá abertura de para caneta, acabada em travete. As medidas 
serão proporcionais ao tamanho do manequim; 
 
Forro: fixo em nylon 100% poliéster, acolchoado tipo Matelassê em formato losango, composto de manta 
acrílica fibra 100% poliéster 60 gramas. 
 
Passante: Possui 01 passante confeccionado do mesmo tecido na parte interna da peça, o mesmo passa por 
toda a extensão das costas até a frente da gandola na altura da cintura, na parte interna deste passante 
possui um cordão de polipropileno utilizado para regular de forma melhor no corpo do usuário. 
 
Bandeira do município: será fixada a 5cm da costura da parte superior da manga e centralizada, bordada no 
tamanho aproximado 5,4 cm de altura x 8,5 cm de largura, confeccionado em bordado de primeira qualidade, 
com aproximadamente 32.000 pontos, 
 
Brasão da Especialidade: será fixada a 5 cm da costura da parte superior da manga e centralizada, bordada 
no tamanho aproximado medindo 7 cm de largura x 8,0 cm de altura x 5,0 cm base, no formato e cor, 
confeccionado em bordado de primeira qualidade, com aproximadamente 32.000 pontos, totalmente 
matizados; 
 
Distintivo da GCM: será fixado na altura do peito, do lado esquerdo, bordado no tamanho de medindo 8,0 
cm de altura x 7,0 cm de largura, no formato original e cor, confeccionado em bordado de primeira qualidade, 
com aproximadamente 32.000 pontos, totalmente matizados. 
 
FIGURA 
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Tamanhos: PP, P, M, G, GG e XGG. 
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Os tamanhos e medidas das peças serão apontados em conformidade com a grade numérica que a 
empresa deverá dispor, por isso deverá atender totalmente a necessidade do usuário. 

 
06– GANDOLA DE INVERNO TIPO TÁTICA: 
 
Gandola de InvernoTipo Tática: deverá ser confeccionada em tecido de fibra mista, cor Azul Marinho Noite, 
armação: Rip Stop, composto de 67% Poliéster e 33% Algodão – 220gr/m2, largura: 1,60/63”, todo tecido que 
tem em sua composição fios em Poliéster mais grossos dispostos de maneira quadriculada, impedindo que 
ele seja desfiado quando rasgado.  
Especificação: (comprimento até a virilha), com forro em metelasse fixo; manga longa com punho e botão; 
com quarto bolsos na parte frontal tipo fole , com prega fêmea e tampas com botão na mesma cor do tecido 
tipo massa 4 furos; com transpasse na gola; fechamento frontal com botões e vista; com pregas traseiras (1 
cadalado); com duto para cadarço na cintura; com forro acolchoado no cotovelo; com velcro para identificação 
acima do bolso direito 2,0 x 11,0 cm, com bordados negativos na manga esquerda bandeira medindo 5,4 cm 
de altura x 8,5 cm de largura no formato original e cor negativo e na manga direita bordado o Brasão medindo 
7cm de largura x 8,0 cm de altura x 5,0 cm base, na cor negativo e na altura do peito lado esquerdo Distintivo 
medindo 8,0 cm de altura x 7,0 cm de largura na cor negativo. 
 
Talhe: de camisa esporte levemente cinturada, com bainha de 1 cm aberta em toda extensão, abotoada por 
06 (seis) botões de massa; 
 
Gola: tipo esporte, com entretela termocolante 100% viscose (comprovado por laudo), largura de 6 a 8 cm 
(para todos os tamanhos), pespontada, com transpasse de 8,5 cm lado esquerdo da gola, sob o colarinho e 
fechamento por botão no lado direito. 
 
Mangas: mangas longas, com acabamento em canhão nos punhos de 5 a 6 cm de largura pespontadas 
duplamente, com 01 (um) caseado, fechamento por dois botões 02 de massa, aplicação de reforço na parte 
traseira da região dos cotovelos em pesponto xadrez. 
 
Traseiro: 02 (duas) pregas laterais do tipo fole partindo da linha dos ombros sentido a linha da cintura, 
distando 8 cm de costura de manga e 1 cm de profundidade. 
 
Platinas: Platinas com entretela termocolante 100% viscose (comprovado por laudo), embutidas na costura 
da manga, com 5 cm de largura na base e 5cm na extremidade e a medida do comprimento variando de 
acordo com o tamanho da gandola, pespontadas, comum caseado no sentido longitudinal a 1 cm do bico. 
 
Bolsos: possui 04 (quarto) bolsos tipo fole, com prega fêmea e tampas com entretela termocolante 100% 
viscose (comprovado por laudo), comum caseado no sentido longitudinal a 01 cm da parte inferior com botões 
para fechamento na mesma cor do tecido, a portinhola na mesma cor do tecido, retangulares com prega 
macho de 3cm, pesponto duplo e cantos inferiores oitavados, aplicados dois de cada lado do dianteiro, na 
altura do tórax, no bolso esquerdo superior terá a abertura de para caneta, acabada em travete. As medidas 
serão proporcionais ao tamanho do manequim; 
 
Forro: fixo em nylon 100% poliéster, acolchoado tipo Matelassê em formato losango, composto de manta 
acrílica fibra 100% poliéster 60 gramas. 
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Passante: Possui 01 passante confeccionado do mesmo tecido na parte interna da peça, o mesmo passa por 
toda a extensão das costas até a frente da gandola na altura da cintura, na parte interna deste passante 
possui um cordão de polipropileno utilizado para regular de forma melhor no corpo do usuário. 

Bandeira do município: lado esquerdo manga será fixada a 5 cm da costura da parte superior da manga e 
centralizada, bordada no tamanho 4,5 de altura x 7,5 cm de largura no formato original e cor negativo, 
confeccionado em bordado de primeira qualidade, totalmente matizados. 

Brasão especialidade GCM: lado direito da manga será fixa da a 5 cm da costura da parte superior da 
manga e centralizada, bordada no tamanho aproximado 9,0 de comp. X 7,5 cm de largura, no formato original 
e cor negativo, confeccionado em bordado de primeira qualidade, totalmente matizados 
 
Brasão da GCM: será fixado na altura do peito, do lado esquerdo, bordado no tamanho de 6 cm de altura x 
04 de largura, no formato original e cor negativo, confeccionado em bordado de primeira qualidade, 
totalmente matizados. 
 
 
FIGURA 
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Tamanhos: PP, P, M, G, GG e XGG. 

Os tamanhos e medidas das peças serão apontados em conformidade com a grade numérica que a 
empresa deverá dispor, por isso deverá atender totalmente a necessidade do usuário. 

07- CALÇA OPERACIONAL: 
 
Calça 6 Bolsos Operacional GCM Modelo Unissex, deverá ser confeccionada em tecido de fibra mista, cor 
Azul Marinho Noite Pantone – 19-4013 armação: Rip Stop, composto de 67% Poliéster e 33% Algodão – 
220gr/m2 (comprovado por laudo), largura: 1,60/63”, todo tecido que tem em sua composição fios em 
Poliéster mais grossos dispostos de maneira quadriculada, impedindo que ele seja desfiado quando rasgado. 
 
Especificação: confeccionada em RIP STOP na cor azul marinho noite; com zíper de alta resistencia; com 
bolso superior tipo faca, bolsos com prega macho e tampas nas laterais das pernas e no traseiro; com 
reforços de tecido no gancho traseiro e nos joelhos. 
 
Perna: Reta, largura regular, devidamente overlocadas, costuras laterais pespontadas. 
Cintura: O cós deverá ser entretelado com entretela termocolante 100% Viscose, com passadores externos 
para cinto em número de 05 a 07, do mesmo tecido da calça pespontado com costuras laterais e tendo as 
suas extremidades travetadas. Fechamento do cós será efetuado através por 01 (um) botão 100% poliéster 
04 furos de 17 mm de diâmetro na mesma cor do tecido 
Braguilha: Forrada no mesmo tecido e fechamento frontal por zíper, composição em 100% poliéster de alta 
resistência (comprovado por laudo) na mesma cor do tecido. Braguilha pespontada com travetes ao final de 
sua curva na horizontal, com pesponto de 03 a 3,5 cm de largura, bem como não deverá apresentar 
desfiamento do tecido de modo a se obter fino acabamento e ótimo aspecto 
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Reforço Traseiro:Reforço traseiro feito em sobreposição de tecido em formato triangular medindo no seu 
maior diâmetro 6,0 cm, localizando-se na parte traseira indo até o entre pernas no encontro com a parte 
dianteira e duplo pesponto em seus contornos. 
Bolso Tipo Faca: 02 (dois), Bolsos do tipo facacom duplo pesponto e travetes de segurança aplicadas nas 
extremidades inferiores no encontro do bolso dianteiro. O forro do bolso tipo faca será confeccionado no 
mesmo tecido da calça (Rip Stop). 
Bolso Cargo Lateral: 02 (dois) Bolsos tipo cargo com 2 pregas simples distribuídas em seu centro e prega 
fole na lateral dianteira, 4,0 cm acima do joelho, este possui duplo pesponto na parte inferior e pesponto 
simples na lateral, medindo 23,0 cm de largura e 23,0 cm de comprimento. A bainha do bolso medindo 1,5 
cm. Lapelas (tampas) com entretela termocolante, 100% Viscose, largura de 5,5 cm e 23,0 cm de 
comprimento fazem o fechamento do bolso com a ajuda de velcros ou botões para fixação das lapelas, essas 
com duplo pesponto e todo o seu contorno e Travetes de segurança acompanhando costura superior da 
lapela e do bolso fazem o seu acabamento. 
Reforço do Joelho: Aplicação de reforços nos joelhos costurados em sobreposição de tecido Rip Stop. 
Bolso Embutido traseiro com Tampa: 02 (dois) Bolsos do tipo vivo social embutido com traseiro localizado 
logo abaixo do pala com abertura de 15,0 cm de largura. Forro do bolso em tecido Rip Stop com profundidade 
de 20,0 cm. Lapelas (Tampas) com entretela termocolante, 100% Viscose, com largura de 5,0 cm de largura e 
17,0 cm de comprimento com fechamento em velcro de 2,5 cm de largura e 5,0 cm de comprimento. 
Bainha da Calça: Bainha da barra medindo 2,0 cm de largura.  
 
FIGURA 
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Tamanhos: 36 ao 64. 

Os tamanhos e medidas das peças serão apontados em conformidade com a grade numérica que a 
empresa deverá dispor, por isso deverá atender totalmente a necessidade do usuário. 

 
08-CALÇA TÁTICA CULOTE PARA MOTOCICLISTA AZUL MARINHO NOITE 
 
Calça 8 Bolsos Tática Tipo Culote para motociclista da GCM Modelo Unissex, deverá ser confeccionada 
em tecido de fibra mista, cor Azul Marinho Noite Pantone – 19-4013 armação: Rip Stop, composto de 67% 
Poliéster e 33% Algodão – 220gr/m2 (comprovado por laudo), largura: 1,60/63”, todo tecido que tem em sua 
composição fios em Poliéster mais grossos dispostos de maneira quadriculada, impedindo que ele seja 
desfiado quando rasgado. 
 
Perna: Reta, largura regular, devidamente overlocadas, costuras laterais pespontadas. 
Cintura: Cós tipo postiço transpassado com fechamento através de velcro (fecho de contato), com 5 
passadores distribuídos uniformemente pela sua extensão, com pespontos duplos em ambos os lados, 
largura de 5,0 cm e 8,0 cm de comprimento, tendo assim moscas de segurança na posição horizontal na 
parte superior e inferior dos passantes, estes por sua vez acompanhando o comprimento dos mesmos. Cós 
com fechamento frontal efetuado por velcro de contato, tendo em sua extensão na parte da frente cós de 
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largura menor, mas na região traseira, o cós será mais largo, com aplicação de neoprene para melhor 
proteção da lombar, assim proporcionando mais conforto ao usuário. 
Braguilha: Forrada no mesmo tecido e fechada por zíper 15 cm frontal 100% poliéster de alta resistência 
(comprovado por laudo) na mesma cor do tecido. Braguilha pespontada com travete ao final de sua curva na 
horizontal, com pesponto de 03 a 3,5 cm de largura, bem como não deverá apresentar desfiamento do tecido 
de modo a se obter fino acabamento e ótimo aspecto. 
Bolso Tipo Faca: 02 (dois), Bolsos do tipo facacom duplo pesponto e travetes de segurança aplicadas nas 
extremidades inferiores no encontro do bolso dianteiro. O forro do bolso tipo faca será confeccionado no 
mesmo tecido da calça (Rip Stop). 
Bolso Auxiliares: 02 (dois) bolsos pequenos frontais, um em cada perna, com 1 prega funda simples, 
localizados acima dos bolsos laterais e sobrepostos parcialmente aos bolsos em faca, medindo 70 mm X 
170mm, com tampa de fechamento em velcro. 
 
Bolso Cargo Lateral: 02 (dois) Bolsos tipo cargo com 1 prega funda simples distribuídas em seu centro, 4,0 
cm acima do joelho, este possui duplo pesponto na parte inferior e pesponto simples na lateral, medindo 23,0 
cm de largura e 23,0 cm de comprimento. A bainha do bolso medindo 1,5 cm. Lapelas (tampas) com entretela 
termocolante 100% Viscose (comprovado por laudo), com cantos chanfrados, com largura de 5,5 cm e 23,0 
cm de comprimento fazem o fechamento do bolso com a ajuda de velcros para fixação das lapelas, essas 
com duplo pesponto e todo o seu contorno e travetes de segurança acompanhando costura superior da lapela 
e do bolso fazem o seu acabamento. 
Bolso Traseiro:02 (dois) bolsos traseiros chapados, com 1 prega funda simples, duplo pesponto na parte 
inferior e na lateral, medindo 15,0 cm de largura e 16,0 cm de comprimento. A bainha do bolso medindo 1,5 
cm. Lapelas (tampas) com entretela termocolante 100% Viscose (comprovado por laudo), com cantos 
chanfrados, com largura de 5,5 cm e 15,0 cm de comprimento fazem o fechamento do bolso com a ajuda de 
velcros para fixação das lapelas, essas com duplo pesponto e todo o seu contorno e travetes de segurança 
acompanhando costura superior da lapela e do bolso fazem o seu acabamento. 
Reforço do Joelho: Aplicação de reforços do mesmo tecido Rip Stop 67% Poliester e 33% Algodão nos 
joelhos, costuradoscom duplo pesponto para maior durabilidade em sobreposição ao tecido da calça. 
 
Reforço Traseiro:Reforço traseiro do mesmo tecido, feito em sobreposição de tecido em formato triangular 
medindo no seu maior diâmetro 6,0 cm, localizando-se na parte traseira indo até o entre pernas no encontro 
com a parte dianteira e duplo pesponto em seus contornos. 
 
Bainha da Calça: Bainha da barra medindo 2,5 cm de largura. Uma aleta de ajuste medindo 7,0 cm de 
comprimento e 4,0 cm de largura encontra-se inserida na costura lateral da calça, na altura da bainha. Esta 
aleta tem o seu contorno pespontado próximo à borda e ajuste por velcros. 
FIGURA 
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Tamanhos: 36 ao 64. 

Os tamanhos e medidas das peças serão apontados em conformidade com a grade numérica que a 
empresa deverá dispor, por isso deverá atender totalmente a necessidade do usuário. 

 
09-CALÇA OPERACIONAL CAMUFLADA: 
 
Calça Operacional Tática Camuflada: deverá ser confeccionada em tecido de fibra mista, armação: Rip 
Stop, composto de 67% Poliéster e 33% Algodão – 220gr/m2, (comprovado por laudo), largura: 1,60/63”, todo 
tecido que tem em sua composição fios em Poliéster mais grossos dispostos de maneira quadriculada, 
impedindo que ele seja desfiado quando rasgado.  

Cor: camuflado selva padrão digital com Brasão da GCM de baixa visibilidade com cores “NEGATIVADAS”.  

Dados da Camuflagem cor/código: 

 verde folha   18-0420 TPX,  
 verde selva   19-5914 TPX,  
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 verde rifle   19-0419 TPX, 
 azul noturno   19-4023 TPX. 
 
 
Perna: Reta, largura regular, devidamente overlocadas, costuras laterais pespontadas. 
Cintura: O cós deverá  com 4 cm de de largura, com 5 passadores distribuídos uniformemente pela sua 
extensão, com pespontos duplos em ambos os lados, largura de 5,0 cm e 9,0 cm de comprimento, para 
adaptar o cinto tático, tendo assim moscas de segurança na posição horizontal na parte superior e inferior dos 
passantes, estes por sua vez acompanhando o comprimento dos mesmos.Fechamento do cós será efetuado 
através por 01 (um) botão 100% poliéster 04 furos de 17 mm de diâmetro na cor verde militar, e deverá 
possuir reguladores de cintura confeccionados com tiras do mesmo tecido da calça e mini fivela metálica na 
cor preta fixados na lateral da calça (no cós). 
Braguilha: Forrada no mesmo tecido e fechamento frontal por zíper, composição em 100% poliéster de alta 
resistência (comprovado por laudo) na cor verde militar. Braguilha pespontada com travetes ao final de sua 
curva na horizontal, com pesponto de 03 a 3,5 cm de largura, bem como não deverá apresentar desfiamento 
do tecido de modo a se obter fino acabamento e ótimo aspecto 
Bolso Cargo Lateral: 02 (dois) Bolsos tipo envelope com triplo fole, pregas distribuídas em seu centro e 
prega fole na lateral dianteira, este possui duplo pesponto na parte inferior e pesponto simples na lateral, 
medindo 23,0 cm de largura e 23,0 cm de comprimento. A bainha do bolso medindo 1,5 cm. Lapelas (tampas) 
com entretela termocolante, 100% Viscose, largura de 5,5 cm e 23,0 cm de comprimento fazem o fechamento 
do bolso com a ajuda de velcros ou botões para fixação das lapelas, essas com duplo pesponto e todo o seu 
contorno e Travetes de segurança acompanhando costura superior da lapela e do bolso fazem o seu 
acabamento. 
Reforço Traseiro:Reforço traseiro feito em sobreposição de tecido em formato triangular medindo no seu 
maior diâmetro 6,0 cm, localizando-se na parte traseira indo até o entre pernas no encontro com a parte 
dianteira e duplo pesponto em seus contornos. 
Reforço do Joelho: Aplicação de reforços costurados em sobreposição de tecido Rip Stop, com pesponto 
xadrez de 4,5 cm x 4,5 cm, fixado na parte frontal da calça na altura dos joelhos tendo início e término nas 
costuras laterais interna e externa da mesma. 
Pala traseira:deve possuir reforço na parte traseira como pala dupla no mesmo tecido, com costura dupla em 
ponto corrente. 
Bainha da Calça:bainha simples com acabamento de dobra de 2 cm de largura, formando um duto para 
passagem do cordão de elástico com trava esférica de plástico para ajuste da barra; o duto para passagem 
do cordão de elástico deverá apresentar na parte interna, região que forma face a face entre as pernas, dois 
caseados internos para saída das pontas do cordão. 
 
 
FIGURA 
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Tamanhos: 36 ao 64. 

Os tamanhos e medidas das peças serão apontados em conformidade com a grade numérica que a 
empresa deverá dispor, por isso deverá atender totalmente a necessidade do usuário. 

10 – JAQUETA EM CORDURA COM PROTEÇÕES PARA USO DE MOTOCICLISTAS, MODELO UNISSEX 
 
Descrição: confeccionada em tecido100% poliamida, Cordura 500 DEN, impermeável, isento de imperfeições 
prejudiciais na cor preta. 
Dianteiro: Fechado na frente por zíper de poliéster de alta resistência, na cor preta, fixado através de costura 
no revel, reto posicionado na “vertical”, cujas dimensões variam entre 40 e 60 cm, conforme o manequim, que 
se fecha desde a barra até a base da gola (centro do dianteiro). Os recortes frontais (enviesados) serão feitos 
na região superior do tórax em toda a sua extensão e nas laterais (do cós à costura da cava), próximo aos 
bolsos, com aplicação de vivo refletivo na cor prata. 
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Terá ainda uma faixa de tecido “vazado” afunilando de 65 mm (sessenta e cinco milímetros) de largura (região 
da cava) para 35 mm (trinta e cinco milímetros) de largura (centro do dianteiro), para fins de ventilação 
interna, conforme figura; 
Traseiro: Pala reta, com recortes, sendo um na região superior em toda a extensão da pala e dois 
(enviesados) nas laterais (do cós à costura da cava). Todos os recortes serão feitos em maquina de duas 
agulhas com aplicação de vivo refletivo na cor prata. Terá ainda uma faixa de tecido “vazado”, abaixo do vivo 
refletivo, em toda a extensão da pala, em forma de arco, tendo 45 mm (quarenta e cinco milímetros) nas suas 
extremidades (região da cava) e 30 mm (trinta milímetros) na região central (centro do traseiro), para fins de 
ventilação interna. 
Regulagem Lateral: Através de uma fita do mesmo tecido da jaqueta, fixada a 80 mm (oitenta milímetros) da 
barra, na parte traseira da jaqueta, medindo 25 mm (vinte e cinco milímetros) de comprimento por 50 mm 
(cinquenta milímetros) de largura, sendo sua face interna constituída por velkro (fêmea/macho), e de uma 
fivela retangular de poliacetal, fixada a 40 mm (quarenta milímetros) da barra, na parte dianteira da jaqueta, 
por intermédio de uma fita de poliamida, medindo 60 mm (sessenta milímetros) de comprimento por 35 mm 
(trinta e cinco milímetros) de largura. 
Gola: Tipo padre, com 35 mm (trinta e cinco milímetros) de largura e 560 mm (quinhentos e sessenta 
milímetros) de comprimento, com fechamento através de velkro gancho e argola de 25 mm (vinte e cinco 
milímetros) de largura por 50 mm (cinquenta milímetros) de comprimento, na cor preta e botão de 
pressão/100, em latão oxidado, sendo a fêmea na cor preta. Em toda a extensão da gola, será aplicado 
Neoprene com propriedades isotérmicas, na cor preta, sendo esse material flexível e maleável. 
Platinas: Em formato retangular terminando em bico, do mesmo tecido da jaqueta, com duplo pesponto. 
Botões para fixação das platinas: Botão de pressão/100, em latão oxidado, sendo o (macho) aplicado 
diretamente ao ombro da jaqueta e a (fêmea) a 10 mm (dez milímetros) do bico da platina. Deverá ainda a 
fêmea ser na cor preta. 
Mangas: Compridas, com duplo pesponto, com recortes em ambas as costuras (lado interno e externo) em 
toda a extensão (do punho a cava), casando com os recortes frontais e traseiros. Todos os recortes serão 
feitos em máquina de duas agulhas com aplicação de vivo refletivo na cor prata. 
Punho: Regulagem efetuada através de velkro; 
Bolsos: Na parte frontal externa possuirão 02 (dois) bolsos embutidos na posição vertical, com forro no 
mesmo tecido da face interna com opção de fechamento através de zíper de alta resistência na cor preta. 
Forro fixo interno: a jaqueta deverá ter um forro fixo interno, com composição do fio 100% poliéster 
texturizados 75/48, devendo ser fornecido na cor preta; 
Proteções: deverão ser colocadas proteções anatômicas nos ombros, cotovelos e costas, confeccionadas 
em EVA, termo conformado, com dureza de 25 Shore A e densidade de 20 gramas por cm³. Todas as 
proteções deverão ser colocadas internamente de forma que possam ser removidas e afixadas com velkro 
para que não fiquem se movimentando internamente. 
DETALHES DA CONFECÇÃO 
A confecção obedecerá ao modelo, conforme figuras, apresentando perfeito acabamento, nos mínimos 
detalhes, não sendo permitido: costuras enrugadas ou malfeitas, caseados frouxos oumalfeitos, 
desalinhamento entre os bolsos, nuanças sensíveis na mesma peça e linhas soltas não retiradas por ocasião 
do acabamento da peça; 
Vivo refletivo: Composto por microesferas de vidro que agem como lentes retro refletivas expostas e de 
grande angularidade na cor prata, agregados a um tecido de alta durabilidade composto por 65% poliéster e 
35% algodão, na largura de 12 mm (doze milímetros). Os mesmos deverão ser em número de 10 (dez) e 
estarem dispostos da seguinte maneira: 3 (três) na parte frontal medindo aproximadamente 130 mm (centro e 
trinta milímetros), 3 (três) na parte traseira medindo aproximadamente 140 mm (centro e quarenta milímetros), 
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e 4 (quatro) em ambos os braços medindo 260 (duzentos e sessenta milímetros). Visando o melhor 
desempenho dos refletivos utilizados nesta jaqueta, os vivos deverão apresentar depois de fixados a peça, 
um aspecto liso, sem nenhum tipo de solda e as costuras deverão estar somente nas extremidades da 
película retro refletiva, conforme figura. 
CONDIÇÕES TÉCNICAS 
Ser confeccionada em tecido 100% Poliamida 66, 500 denier Cordura, na cor preta. 
Etiqueta de identificação e conservação: cada peça deverá trazer uma etiqueta contendo a razão social e o 
CNPJ do fabricante, o número do manequim, composição do tecido, País de origem, mês e ano de fabricação 
e instruções de lavagem e conservação. 
 
FIGURA 

 

 
 
 

Tamanhos: PP, P, M, G, GG e XGG. 

Os tamanhos e medidas das peças serão apontados em conformidade com a grade numérica que a 
empresa deverá dispor, por isso deverá atender totalmente a necessidade do usuário. 

 
11 – CONJUNTO DE CHUVA IMPERMEÁVEL 
Aspectos gerais: 
Tecido: Deverá ser de nylon em borrachado, com mais ou menos 56 fios no urdume e 48 fios na trama, com 
espessura aproximada de 0,20 mm, na cor azul marinho noturno, pantone 194013TC, com resistência mínima 
ao rasgamento de mais ou menos 13 kg no urdumee 9kg por cm; zíper, ilhós e botões: o zíper, ilhós e botões 
depressão deverão ser de plástico resistente, de boa qualidade e marca conhecida; Faixas refletivas: deverão 
apresentar-se na cor branca (pratacristal) quando observadas o bincidência de luz, fixa da através de sistema 
termotransferível (transfer). 
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O material refletivo deverá apresentar um índice mínimo de retroreflexão de 350 cd/lux m² medido através de 
aparelho retro reflectometer. 
O índice de retroreflexão sobchuva não deverá ser menor que 60% do valor obtido no material seco. 
Aviamentos: Deverão ser empregados na confecção aviamentos desuperior qualidade, compreendendo zíper 
em plástico resistente, cordão em fibras de nylon, poliésteroupolipropileno, sendo todos na cor branca. Botão 
de pressão e ilhós de plástico resistente com 1,5cm (mais ou menos 0,2 cm) de diâmetro externo para ambas, 
ilhós com 8 mm de diâmetro interno. 
Capa: Blusa com mangas compridas, reforço do mesmo material nos cotovelos, tendo elásticos nas 
extremidades para ajuste ao punho e impedira entrada de água. 
Deverá ser toda forrada com nylon tipo grade (favodemel). Abertura frontal com fechamento duplo através de 
zíper de nylon e velcro, todas as costuras do blusão deverão ser duplas, com vedação termoelétrica. Deverá 
ter uma faixa refletiva de 3 cm de largura em toda extensão das costas, fixada aproximadamente 1 cm acima 
da costura da sobrepala. Deverá ter nas costas, 4 cm acima da faixa refletiva agravação GUARDA CIVIL 
MUNICIPAL, em semicirculo com as letras na cor branca, com 3,5 cm. aproximadamente. Na parte frontal 
deverá ter do lado esquerdo, na altura do peito o emblema da, com 8 cm. Dediâmetro aproximadamente, 
nopunho, 8 cm acima da costura do sobrepunho, faixa refletiva em toda a extremidade. Capuz fixado na gola 
através de costura, deverá ter cadarço para ajuste de tamanho. 
Calça: com elástico na cintura, todas as costuras duplas e vedadas internamente através de selagem 
eletrônica. Abocada calça deverá ter abertura tipo fole com 30 cm. De altura para ajuste do usuário através do 
zíper devendo ainda as costuras serem reforçadas com solda. A calça também deverá ter reforço do mesmo 
material na parte interna da perna até próximo ao joelho e reforço frontal no joelho, tendo nas costuras 
laterais externas uma faixa refletiva de 03 cm. De largura queirá até próximo a barra da calça. 
Sacola: Formato de envelope, medindo 29 x 24 cm, aproximadamente, tendo um fole de 3 cm de largura, dois 
passantes na parte de trás medindo 5x10cm. Fechado por um botão de pressão na parte dianteira. 
A empresa proponente deverá apresentar Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual 
(CA) emitido pelo Ministério de Trabalho. 
Laudos referente a garantia de cor para lavagem doméstica e industrial, resistência a abrasão (desgaste da 
fibra), resistência ao rasgamento em KGF(quilograma Força) e também à hidrocoluna d’agua–
impermeabilidade. 
As normas aplicadas a considerar no laudo são: 
*Análise quantitativa e qualitativa do conteúdo fibroso –NBR13538/95eNBR11914/77(92) 
*Determinação de carga de rasgamento (tira simples) – ASTMD2261/96(02) 
*Determinação da resistência à abrasão (martindale–ASTMD4966/98) 
*Determinação da resistência à pressão hid. Coluna d’agua–NBR12999/93 
*Solidez de cor à lavagem doméstica e comercial(A1M)–NBRISO105-C06. 
 
12 – SAIA SOCIAL AZUL MARINHO NOITE 
Aspectos Gerais: 
Modelo feminino, Tecido composto c/ 100% poliéster, (padrão TIPO Santista Attivita ou similar, desde que 
atenda o mesmo padrão de qualidade); na cor azul marinho noite ref. Pantone têxtil 194013 TC. Cós com 40 
mm de largura, entretelada e forrado com o mesmo tecido em toda extensão com caseado e botão para 
fechamento ou gancho. 
Passadores externos para cinto, do mesmo tecido, pespontado com costuras laterais de 45 mm de altura por 
10 mm de largura. 
Braguilha forrada do mesmo tecido e fechada por zíper de nylon na cor do tecido, com travetes na parte 
inferior. 
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Frente e costa com duas pinças e uma fêmea com 200 mm de comprimento depois de acabada. 
Costuras chuleadas e fechada em ponto corrente, devendo ter sobra de tecido em toda extremidade não 
inferior a 20 mm, possibilitando o alargamento ou estreitamento. 
Bainha solta chuleada, com sobra de 70 mm para ajuste do usuário e comprimento até à altura da rótula do 
joelho. 
 
13-TÚNICA FEMININA 
De tecido 100% poliéster, gramatura 0,386 gr/linear, tingimento disperso com solidez no corante, na cor azul 
marinho noturno ref. Pantone têxtil 194013TC, fio reto; aberta na frente em toda a extensão, fechando por 
quatro botões de 22 mm de diâmetro, de metal dourado tendo na parte central a insígnia base gravada, sendo 
que o primeiro fica na linha da pestana dos bolsos superiores, e o último na linha da pestana dos bolsos 
inferiores, os demais eqüidistantes. De corte anatômico, ligeiramente cintada, de comprimento máximo 
atingindo, a dobra do dedo polegar, quando o braço estiver sobre a perna na posição vertical, toda 
pespontada a 0,5 cm de orla da cintura; na frente dois bolsos externos, pespontados, com os ângulos da base 
arredondados com as dimensões de 120 mm x140 mm a 140 mm x 160 mm para os superiores, fechados por 
pestanas retangulares, com dimensões de 60 mm x 120 mm a 70 mm x 140 mm para os superiores e 80 mm 
a 90 mm x 190 mm, para os inferiores. Os dois bolsos inferiores são de forma embutida, porém com pala. 
Todos são fechados com botões pequenos de 15 mm de diâmetro, de metal dourado tendo na parte central a 
insígnia base gravada. Nos bolsos superiores, no sentido do comprimento, há uma grega de largura média de 
40 mm em forma de macho, eqüidistante dos lados. Com costas lisas com costura central, no sentido 
longitudinal, abertura central de 200 mm a 300 mm, medidas no limite inferior. Gola aberta, virada, formando, 
com lapela, um ângulo de lados Iguais. Platina do mesmo tecido, de forma pentagonal embutida nas mangas, 
com 6,50 cm de largura na parte fixa e 45 mm na solta, terminando em ângulo obtuso e abotoando por um 
botão pequeno de 15 mm de diâmetro, de metal dourado tendo na parte central a insígnia base gravada. 
Punho com canhão duplo do mesmo tecido, tendo 100 mm na frente e 150 mm atrás. 
Observação: Para as túnicas femininas muda o lado do abotoamento, ficando da direita para a esquerda. 

 

 

 
  

14 - TÚNICA MASCULINA 
De tecido 100% poliéster, gramatura 0,386 gr/linear, tingimento disperso com solidez no corante, na cor azul 
marinho noturno ref. Pantone têxtil 194013TC, fio reto; aberta na frente em toda a extensão, fechando por 
quatro botões de 22 mm de diâmetro, de metal dourado tendo na parte central a insígnia base gravada, sendo 
que o primeiro fica na linha da pestana dos bolsos superiores, e o último na linha da pestana dos bolsos 
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inferiores, os demais eqüidistantes. De corte anatômico, ligeiramente cintada, de comprimento máximo 
atingindo, a dobra do dedo polegar, quando o braço estiver sobre a perna na posição vertical, toda 
pespontada a 0,5 cm de orla da cintura; na frente quatro bolsos externos, pespontados, com os ângulos da 
base morcego com as dimensões de 120 mm x140 mm a 140 mm x 160 mm para os superiores e 180 mm x 
200 mm a 190 mm x 210 mm para os inferiores, fechados por pestanas retangulares, com dimensões de 60 
mm x 120 mm a 70 mm x 140 mm para os superiores e 80 mm a 90 mm x 190 mm, para os inferiores. Os dois 
bolsos inferiores são de forma ligeiramente trapezoidal. Todos são fechados com botões pequenos de 15 mm 
de diâmetro, de metal dourado tendo na parte central a insígnia base gravada. Nos bolsos superiores, no 
sentido do comprimento, há uma grega de largura média de 40 mm em forma de macho, eqüidistante dos 
lados. Com costas lisas com costura central, no sentido longitudinal, abertura central de 200 mm a 300 mm, 
medidas no limite inferior. Gola aberta, virada, formando, com lapela, um ângulo de lados iguais. Os bolsos 
deverão ter prega macho, além da lapela morcego. 
Platina do mesmo tecido, de forma pentagonal embutida nas mangas, com 65 mm de largura na parte fixa e 
45 mm na solta, terminando em ângulo obtuso e abotoando por um botão pequeno de 15 mm de diâmetro, de 
metal dourado tendo na parte central a insígnia base gravada. Punho com canhão duplo do mesmo tecido, 
tendo 100 mm na frente e 150 mm atrás. 

 

*Imagem meramente ilustrativa* 
15-CAMISA SOCIAL MANGA LONGA BRANCA MASCULINA / FEMININA 
Aspectos gerais 
Modelo masculino, de tecido 67% poliéster e 33% algodão, na cor branca ref. Pantone têxtil 110601TC, 
colarinho modelo social, aplicação de platinas de ombro, com um botão acrílico na cor da camisa, caseado 
proporcional ao tamanho do botão, com abertura frontal caseamento lado esquerdo. Dois bolsos (tamanho do 
bolso será proporcional ao manequim) com prega macho medindo 30 mm de largura, aproximadamente, e 
bicos inferiores quebrado, portinholas no formato morcego. Abertura para alojamento de caneta nas 
portinholas do bolso esquerdo. 
Portinholas de bolsos fechados com botões. Frente com vista com 30mm pesponto. Parte frontal com 
fechamento com 06 (seis) botões e no colarinho um botão de 4 furos. Manga longa punhos com entretela de 
aproximadamente 70 mm. 
Punho e gola: Entretelados. 
 
16-QUEPE FEMININO 
Descrição: 
Compõe-se de copa, armação, cinta, forro, jugular e botões, carneira e pala, a copa é reforçada com entretela 
grossa, forrada com tecido sintético e revestida de poliéster algodão azul-marinho noite Pantone: 194013, de 
formato semi-esférico, com aro flexível nas extremidades da pala, armação de papelão fibra, forrada de pano 
oleado, debruada em toda a volta com pano azul-marinho noite, cinta em tecido xadrez nas cores preta e 
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branca que envolve a parte inferior da copa do boné, forro costurado à copa, de tecido sintético de cor azul-
marinho noite, jugular regulável, dourada, confeccionada com galão de fio dourado, presa nas extremidades 
por dois botões pequenos, de 15 (quinze) m, de metal dourado, em forma de laço na parte central anterior do 
quepe, carneira de oleado ou couro marrom, de 40 mm de largura, pala preta e embutida na cinta da 
armação, para à Comandante Geral, o lado superior do feltro preto deverá ser circundado por dois ramos de 
carvalho, com folhas de frutos, bordado a fio de ouro Pantone:7406 C, partindo das extremidades laterais. 
Para a Subcomandante, para as Inspetoras Superintendentes e de Agrupamento, o lado superior do feltro 
preto deverá ser revestido com debrum de oleado preto brilhante de 5 mm de largura com dois ramos de três 
folhas e frutos louro, bordado a fio de ouro pantone: 7406 C, partindo das extremidades laterais e afastados 
de 5 mm na parte central da pala e na parte inferior forrada de couro preto, Para as demais Inspetoras, 
Graduadas e Guardas Civis Femininas, a pala é de plástico preto brilhante, forrada de couro preto na parte 
inferior, será sem detalhes, distintivo de quepe referente ao posto ou graduação, conforme descrito nos 
anexos XIII e XIV, item B, colocado sobre a cinta em tecido xadrez nas cores pretas e brancas, Distintivo em 
metal para quepe feminino de Inspetora. 
Descrição: Símbolo formado por um escudo português clássico em metal dourado, medindo 40 mm de altura, 
por 35 mm de largura, com uma pala degoles vermelho tendo ao centro um gládio dourado com guarda-mão 
em blau, filetada em cores branca e preta, e ladeada em dourado, com duas à destra e duas à sinistra, na 
parte central assentado sobre um círculo, o símbolo da Guarda Civil Municipal, com 16,5 mm de diâmetro 
externo e circundado por dois ramos de carvalho, entrelaçado na parte inferior do listel de fundo em goles 
vermelho com a descrição em letras douradas. 
Acima do escudo, uma estrela de cinco raios dourada e, no verso do emblema, dois pequenos parafusos para 
prender a boina separada em 15 mm. 
Distintivo em metal para quepe feminina de Subinspetor Classe distinta  
Descrição: Símbolo da Guarda Civil Municipal em metal dourado, medindo 40 mm de diâmetro, com uma 
faixa filetada, circundado internamente com a palavra “Guarda Civil”, até encontrar a metade do centro do 
símbolo, unindo a uma faixa filetada e raiada horizontal de 16mm de largura e outra vertical que se une na 
forma de uma cruz deixando, entretanto, aparecer ao lado oposto as extremidades do campo azul pela parte 
superior e inferior com a palavra “Municipal”. No centro da cruz, o Brasão do Município de Mairiporã em sua 
cor natural, entre os ângulos formados pelos braços da cruz entre si. No verso do emblema, dois pequenos 
parafusos para prender a boina separada em 15mm. 

 

 

 
 

17- GORRO SEM PALA, AZUL MARINHO NOITE. 
Ser confeccionado em sarja 2/1, peso 185 g/m2 (+/-5%), tecido misto, composição de 67% poliester e 3% 
algodão, impermeabilizado pelo processo "scotchgarddufil", azul marinho noite – pantone 19-4013TC, 
apresentando-se liso e homogêneo, isento de manchas, falhas, bolotas ou outros defeitos prejudiciais ao bom 
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aspecto visual e da confecção. A parte interna inferior possuirá carneira dupla, embutida com espuma e com 
reforço na parte interna, confeccionada no mesmo tecido do gorro, com 30 mm de largura. 
Copa: formada por um pano costurado na parte superior, dobrado para dentro do gorro sem pala, 
ultrapassando em 10 mm a faixa principal do gorro, sendo o tecido da copa dublado com entretela colante 
100% poliéster, com peso de 95 gr/m2, adesivo a base de poliamida, com peso de 12 gr/m2, na cor preta, 
medindo a parte frontal 80 mm de altura e a parte traseira 60mm de altura. 
Laterais: Com recorte em pontas, formada por duas faixas em tecido, sendo a inferior com 10mm de largura, 
já costurada e a superior desenvolvendo uma curva com altura frontal de 50mm já costurada, altura na parte 
do meio com 60 mm já costurada e na parte traseira com altura de 20 mm já costurada. Haverá uma 
sobreposição de tecido em forma de ângulo, na frontal direita, sendo o tecido da copa dublado com entretela 
colante 100% poliéster, com peso de 95 gr/m2, adesivo a base de poliamida, com peso de 12 gr/m2, na cor 
preta. 
Transpasse: na lateral direita haverá um transpasse de tecido em formato de um quadrante de quadrante, 
formando um ângulo de 120° (devendo suas dimensões estar de acordo com o desenho e o estabelecido na 
tabela de medida), sendo que a faixa xadrezada atingirá também este transpasse e deverá coincidir 
exatamente com a altura da faixa do restante da lateral. 
Vivo: Terá em toda a sua volta, costurado na parte superior, vivos roliços com 2mm de largura, seguindo as 
seguintes especificações: 
Para Inspetores: debrum amarelo ouro metalizado pantone 7406 C. 
Para Classes Distintas e Classes Especiais: debrum vermelho pantone 19-1763 TC. 
Para Guardas Civis: debrum metalizado prata. 
O debrum ao ser fixado no gorro, através de costura, não poderá ficar enrugado, repuxado e nem com 
saliências ou curvaturas. 
O debrum também atingirá toda a extremidade do transpasse, na lateral direita. 
Faixa xadrezada: Haverá em todos os gorros, entre a faixa de tecido inferior e superior das laterais, em toda a 
sua volta, uma faixa xadrezada com quadriculados medindo 7mm x 7mm com 15mm de largura (já 
costurada), confeccionada em fio 100% poliéster, no fio 165 Detex alvejado e preto, armação sarja, fixada no 
lado interno do tecido do gorro por meio de costura e forra por dentro com a mesma entretela do gorro. Tanto 
a faixa xadrezada quanto o debrum deverão ser rebatidos em máquina reta com 7 pontos por polegada. 
Densidade de costura: para toda a confecção deve ser adotada em 3,5 pontos/cm com ponto fixo em 
maquinas de uma ou duas agulhas, com linha 100% poliéster nar cor azul marinho noite nº 120; 
Medidas do gorro: o gorro devera ser confeccionado pelo numero que corresponda a circunferência da 
cabeça, medida pela circunferência interna do gorro, variando do numero 52 (correspondente a 500 mm) ao 
62 (correspondente a 620 mm); 
Trazer duas etiquetas que serão afixadas internamente, contendo as seguintes inscrições: 
Uma contenda a razão social e o CNPJ do fabricante, o número do manequim, composição do tecido, pais de 
origem e mês e ano de fabricação. 
A outra contendo as instruções de lavagem, conforme norma do Inmetro. 
Os valore e parâmetros contidos na etiqueta de conservação serão de responsabilidade do fornecedor. 
Não será aceito qualquer tipo de etiquetas adesivas, carimbo ou de material não resistente ao ferro de 
passar. 
Cor: O tecido devera ser da cor azul marinho noite. 
 
 
18 - GORRO COM PALA (COBERTURA), AZUL MARINHO NOITE. 
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O presente memorial descritivo fixa as características exigíveis à aquisição de GORRO COM PALA EM 
TECIDO RIP STOP AZUL ESCURO NOITE e estabelece as condições gerais e técnicas para seu 
recebimento; 
Tecido: Deverá ser 70% poliéster 30% algodão do tipo Rip Stop, na cor azul escuro NOITE, pantone têxtil 
194023TC, gramatura 220 g/m² com nuance de cor adequada, apresentando-se liso e homogêneo, isento de 
manchas, falhas, bolotas ou outros defeitos prejudiciais ao bom aspecto visual e da confecção.  
Copa: ovalada, sendo o tecido da copa dublado com entretela colante 100% poliéster, com peso de 95 gr/m2, 
adesivo a base de poliamida, com peso de 12 gr/m2, na cor preta - com forro do mesmo tecido. Sua copa 
será formada de coco e faixa, sendo a faixa formada por 3 partes, sendo a inferior em tecido com 10mm de 
largura (já costurado), a intermediária composta de uma faixa xadrezada com quadriculados medindo 7mm x 
7mm com 15mm de largura (já costurada), confeccionada em fio 100% poliéster, no fio 165 tipo Detex 
alvejado e preto e a faixa superior confeccionada em tecido com 60 mm de largura (já costurada). Tanto a 
faixa xadrezada quanto o coco deverão ser rebatidos em máquina reta com 7 pontos por polegada. Na parte 
frontal, acima da faixa xadrezada e localizada bem no centro da faixa superior, será aplicado e costurado 
bordado em alta definição do brasão em suas cores originais, da GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE 
MAIRIPORÃ  
Bordado de alta definição  
Descrição: Para o produto a confecção se dará através de tecido Jacquard, com acabamento realizado por 
corte a laser e acabamento de rebordo (processo de bordado de alta definição). As matérias-primas que 
construíram o tecido devem ser de filamentos contínuos de poliéster. Os fios coloridos devem ser realizados 
por processo químico em máquina turbo, com emprego de corantes de alta resistência, garantindo solidez à 
intempérie e aos processos de lavandeira e passadoria (ferro de passar). A base do emblema deve conter 
uma película termo adesiva, para aplicação no substrato têxtil, isento de amaciante à base silicone. 
 
Quanto ao processo de aplicação do emblema: 

 Pressão de 4 bar; 

 Temperatura de 170 graus Celsius; 

 Tempo de 15 segundos. 
 
Terá 10 ilhoses na cor AZUL ESCURO NOITE da mesma cor do tecido, com 08 mm de diâmetro, sendo 05 
(dois) em cada lateral, aplicados na faixa superior, centralizado na altura, afixados de maneira equidistantes. 
Na base interna, em toda volta, terá uma carneira com 30 mm de largura, composta de tecido misto 67% 
poliéster e 33% algodão igual ao tecido da copa, embutida com espuma e com tecido não tecido “TNT” 
(polímero 100% em polipropileno). 
Na extremidade direita da parte traseira do gorro, deverá ter uma abertura para a colocação da tira excedente 
após o ajuste do usuário. 
Pala: terá formato de “bico de pato” curvado, medindo 72 mm de comprimento no centro e 170 mm de largura 
na base; com alma de polietileno de baixa densidade com 2 mm de espessura, de primeira qualidade e 
forrada com o mesmo tecido de gorro; 
Dimensões 
Abertura de Nuca – Altura 4 cm / Largura 8cm; 
Circunferência Interna – 52 cm a 62 cm; 
Largura Faixa Inferior – 10 mm; 
Largura da Faixa Superior – 60 mm; 
Largura do listel xadrezado – 15 mm; 
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Altura Frontal – 8,5cm; 
Comprimento Aba – 7,2cm; 
Largura Aba – 17 cm. 
Densidade de costura: para toda a confecção deve ser adotada em 3,5 pontos/cm com ponto fixo em 
máquinas de uma ou duas agulhas, com linha 100% poliéster na cor AZUL MARINHO NOITE nº 120; 
Medidas do gorro: o gorro deverá ser confeccionado pelo número que corresponda a circunferência da 
cabeça, medida pela circunferência interna do gorro, variando do número 52 (correspondente a 520 mm) ao 
62 (correspondente a 620 mm); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aviamentos: A cor da linha deverá ser BRANCA 
Em todo o contorno inferior da cobertura incluindo a pala, deverá ser aplicado bordado ou similar na cor 
AMARELA. 
Para a graduação de INSPETOR GERAL, o gorro seguirá as características para 1º e 2º Inspetores e 
Inspetor Chefe, como acréscimo de bordado de cor amarela na pala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 - GORRO COM PALA – GUARDA AMBIENTAL 
O Gorro com Pala deverá ser confeccionado em tecido rip stop, camuflado selva padrão digital urbano com 
Brasão da GCM de baixa visibilidade com cores “NEGATIVADAS”.  
Tecido: Deverá ser 67% poliéster 33% algodão do tipo Rip Stop em quatro cores: azul noturno, verde 
folha, verde selva e verde rifle em tecido padrão camuflado digital urbano, com pixels. Deverá ser liso e 
homogêneo, isento de manchas, falhas, bolotas ou outros defeitos prejudiciais ao bom aspecto visual e da 
confecção. O tecido deverá possuir as seguintes características:  

Dados da Camuflagem e solidez cor/código: 
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 verde folha   18-0420 TPX,  
 verde selva   19-5914 TPX,  
 verde rifle   19-0419 TPX, 
 azul noturno  19-4023 TPX. 
 
Copa: ovalada, sendo o tecido da copa dublado com entretela colante 100% poliéster, com peso de 95 gr/m2, 
adesivo a base de poliamida, com peso de 12 gr/m2, na cor preta - com forro do mesmo tecido. Sua copa 
será formada de coco e faixa, sendo a faixa formada por 2 partes, sendo a inferior em tecido com 10mm de 
largura (já costurado). A faixa superior confeccionada em tecido com 60 mm de largura (já costurada). O 
coco, deverá ser rebatido em máquina reta com 7 pontos por polegada. Na parte frontal, localizada bem no 
centro da faixa superior, será aplicado e costurado o bordado de alta definição do Brasão da GUARDA CIVIL 
MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ.  
Terá 10 ilhoses na cor preta, com 08 mm de diâmetro, sendo 05 (cinco) em cada lateral, aplicados na faixa 
superior, centralizado na altura, afixados de maneira equidistantes. 
Na base interna, em toda volta, terá uma carneira com 30 mm de largura, composta de tecido misto 67% 
poliéster e 33% algodão igual ao tecido da copa, embutida com espuma e com tecido não tecido “TNT” 
(polímero 100% em polipropileno). 
Na extremidade direita da parte traseira do gorro, deverá ter uma abertura para a colocação da tira excedente 
após o ajuste do usuário. 
Pala: terá formato de “bico de pato” curvado, medindo 72 mm de comprimento no centro e 170 mm de largura 
na base; com alma de polietileno de baixa densidade com 2 mm de espessura, de primeira qualidade e 
forrada com o mesmo tecido de gorro; 
 
Dimensões: 
 Abertura de Nuca – Altura 4 cm / Largura 8cm; 
 Circunferência Interna – 52 cm a 62 cm; 
 Largura Faixa Inferior – 10 mm; 
 Largura da Faixa Superior – 60 mm; 
 Altura Frontal – 70 mm; 
 Comprimento Aba – 7,2cm; 
 Largura Aba – 17 cm. 

Em todo o contorno inferior da pala, diferenciando a hierarquia da GCM, deverá ser aplicado bordado ou 
similar nas cores AMARELA (Inspetores) ou VERMELHA (Classe Distinta). Para os GCM’s 1ª, 2ª e 3ª 
Classes e Classe Especial não haverá o bordado ou similar. 

20–BOINA MILITAR 
Boina Militar, na cor Preto, com 100% Lã (Feltro), sua borda é de courino preto. Possui botão na lateral, forro 
interno e tirinhas atrás. 
- Acabamento de couro; 
- Possui cordão para pequena regulagem por um cadarço na cor preta; 
- Forro interno em Viscose na cor preta; 
- 2 Ilhóses para ventilação da Boina. 
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21-AGASALHO EM TACTEL 

O presente memorial descritivo fixa as características exigíveis à aquisição de AGASALHO EM TACTEL e 
estabelece as condições gerais e técnicas para seu recebimento; 

Descrição Detalhada: 

Conjunto de agasalho esportivo composto de: 
JAQUETA RAGLAN confeccionada em tecido TACTEL 100% poliéster, gramatura 110g/m², forro furadinho 
100% poliamida 75g/m², cor azul escuro (noite), pantonetêxtil 194023TC, gramatura 220g/m². Nas laterais da 
manga haverá filete colorido conforme a graduação do GCM. O punho das mangas será do mesmo tecido e 
cor, imbuído um elástico de 4 cm rebatido em maquina catraca 4 agulhas em ponto corrente, bolsos laterais 
com costura em maquina reta de 01 agulha com 0,5 cm da borda, gola alta, fechamento em zíper nylon 
destacável na cor azul escuro noite semelhante a cor do tecido,da barra ao final da gola. Bainha da barra 
deverá ser feita em maquina reta 01 agulha com 2,0 de largura e passado interno cordão (100%poliéster) 
branco e acabamento com ponteiras de polipropileno brancas. 
 

 
 
DETALHES DA CONFECÇÃO 
A confecção deverá apresentar perfeito acabamento, nos mínimos detalhes, não sendo permitido: costuras 
enrugadas ou malfeitas, desalinhamento entre os bolsos, nuanças sensíveis na mesma peça e linhas soltas 
não retiradas por ocasião do acabamento da peça; 



 

Página 52 de 118 
 

Alameda Tibiriçá, n° 374, Vila Nova, Mairiporã/SP - CEP: 07.600-000 - Fone: (11) 4419-8019 - E-mail: licitacao@mairipora.sp.gov.br 

 

 

Bordados em alta definição: Bandeira de Mairiporã e Brasão da GCM. Para o produto, aconfecção se dará 
através de tecido Jacquard, com acabamento realizado por corte a laser e acabamento de rebordo (processo 
de bordado de altadefinição). As matérias-primas que construíram o tecido devem ser de filamentos contínuos 
de poliéster. Os fios coloridos devem ser realizados por processo químico em máquina turbo, com emprego 
de corantes de alta resistência, garantindo solidez à intempérie e aos processos de lavandeira e passadoria 
(ferro de passar). A base do emblema deve conter uma película termo adesiva, para aplicação no substrato 
têxtil, isento de amaciante à base de silicone. 
 
Quanto ao processo de aplicação do emblema: 

 Pressão de 4 bar; 

 Temperatura de 170 graus Celsius; 

 Tempo de 15 segundos. 
 
 
Bandeira de Mairiporã: Terá as medidas de 85 mm (oitenta e cinco milímetros) de comprimento por 54 mm 
(cinquenta e quatro milímetros) de altura e será fixada e costurada a 40 mm (quarenta milímetros) da costura 
da parte superior da manga esquerda, de forma centralizada. A mesma deverá ser bordada em alta definição 
e apresentar resistência à lavagem e a passagem de ferro, evitando manchas, descolorimento e deformação.  

 
Brasão da GCM: Terá as medidas 70 mm (setentamilímetros) de comprimento por 80 mm (oitenta 
milímetros) de altura e 50 mm (cinquenta milímetros) de base, e será fixada e costurada a 40 mm (quarenta 
milímetros) da costura da parte superior da manga direita, de forma centralizada. A mesma deverá ser 
bordada em alta definição e apresentar resistência à lavagem e a passagem de ferro, evitando manchas, 
descolorimento e deformação. 
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Distintivo da GCM: Terá as medidas 70 mm (setenta milímetros) de comprimento por 80 mm (oitenta 
milímetros) de altura e será fixado a quente e costurado na frente da camisa, acima do bolso esquerdo. O 
mesmo deverá ser bordado em alta definição e apresentar resistência à lavagem e a passagem de ferro, 
evitando manchas, descolorimento e deformação. 

 
 
 
Brasão da GCM-FRENTE: Alinhado a 95mm do centro da jaqueta e não ultrapassara 270 mm da gola ao 
término do brasão. 
Inscriçãorefletiva:Terá de forma centralizada nas costas, a 80 mm (oitenta milímetros) da costura da gola, a 
inscrição “GCM”, em material termo transferível refletivo na cor prata, de no mínimo 350 (trezentos e 
cinquenta) candelas lux por cm². Suas dimensões serão 210 mm (duzentos e dez milímetros) de comprimento 
por 50mm (cinquenta milímetros) de altura, sendo a fonte das letras “BLOCKLETTER” tamanho 150. 
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CALÇA COM FAIXA LATERAL confeccionada em tecido TACTEL 100% poliéster, gramatura 110g/m², cor 
azul escuro (noite), pantone têxtil 194023TC, gramatura 220g/m². Nas laterais da calça haverá filete colorido 
conforme a graduação do GCM. 
Cós cintura todo com elástico de 4cm, em máquina elastiqueira de 4 agulhas, ponto corrente com retirada de 
uma agulha para a passagem do cadarço 100% poliéster, no qual tem sua saída pela parte frontal 
centralizada no cós com aplicação de caseado interno para reforço. Aplicação decostura dupla para reforço 
nos ganchos dianteiro e traseiro em máquina reta com duas agulhas e distância de 0,6 cm para reforço final 
das costuras. Dois bolsos embutidos nas laterais, cujo tamanho da abertura deverá variar conforme o 
tamanho da peça. Barra das calças com 2 cm pronta em máquina reta de 01 agulha. 
 

 
 
 
 
22 - BERMUDA RONDA BIKE 
O presente memorial descritivo fixa as características exigíveis à aquisição de BERMUDA RONDA BIKE, e 
estabelece as condições gerais e técnicas para seu recebimento; 
Bermuda DUPLA: parte Externa em Tactel confeccionada em tecido TACTEL 100% poliéster, gramatura 110 
g/m²e parte Interna de ciclismo (acolchoada) em lycra. Bolsos laterais medindo aproximadente 23 cm, com 
fechamento em velcro. Com Elastico e Cordão para ajuste na cintura, com 56cm de comprimento, 
aproximadamente. Na cor azul escuro (noite). 
 
23-CAMISETA POLO DRY FIT - RONDABIKE 
 

O presente memorial descritivo fixa as características exigíveis à aquisição de CAMISETA TIPO POLO EM 
MALHA DRY FIT, e estabelece as condições gerais e técnicas para seu recebimento; 
Camiseta tipo POLO, manga curta confeccionada em malha Dry fit com tecnologia Truelife DRY e Truelife UV, 
100% Poliéster, Gramatura: 135 g/m², na cor azul escuro (noite), pantone têxtil 194023TC, com nuance de cor 
adequada, bainha de 2cm nas mangas e barra inferior de 2cm. Fechamento com zíper na mesma cor do 
tecido (comprimento 120 mm). O produto não deverá encolher ou ficar retorcido após sucessivas lavagens.  
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Gola e Decote: Dimensões deverão seguir os padrões de mercado. 

Acabamento: O produto deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes de costuras e bordados; 
as costuras não poderão apresentar descontinuidades e/ou desvios externos; deverão ser planas; o produto 
não poderá apresentar desfiamento na superfície do tecido nem esgarçamento de costuras; as bordas do 
tecido deverão ser overlocadas, com acabamento de alta qualidade e excelente aspecto visual. 
Acabamentos não citados deverão seguir os padrões de mercado/fábrica. 

 Logotipos: a estampa serigráfica deverá ser de boa qualidade, em policromia ou similar, com nitidez de 
detalhes, cores consistentes, apresentando resistência a dobraduras e amassamentos, sem desgastes 
prematuros. 
 
 
24-CAMISA OPERACIONAL MASCULINA 
 
Camisa Operacional Manga Curta Masculina GCM, deverá ser confeccionada em tecido de fibra mista, cor 
Azul Marinho Noite Pantone – 19-4013 armação: Rip Stop, composto de 67% Poliéster e 33% Algodão – 
220gr/m2 (comprovado por laudo), largura: 1,60/63”, todo tecido que tem em sua composição fios em 
Poliéster mais grossos dispostos de maneira quadriculada, impedindo que ele seja desfiado quando rasgado. 
 
Gola: tipo esporte, com pontas de 70 mm e lapela de 30 a 40 mm aproximadamente, aberta até a altura do 
primeiro botão, pespontada com costura simples em toda a volta. 
 
Costas: inteiras, sem pala. 
 
Lapela: será presa com uma costura na altura do ombro para prender a entretela e a lapela, não podendo 
esta costura ficar aparente. A diferença de altura entre a ponta da gola e o seu centro deverá ser de 
aproximadamente 10 mm. 
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Manga: a junção da manga com o corpo da camisa deve ser feita com costuras rebatidas com 01 agulha 
simples de 6 mm. 
 
Platinas: serão do mesmo tecido, costuradas e embutidas na junção da manga com o corpo da camisa numa 
extremidade e presas por um botão de massa, com 04 (quatro) furos, na cor do tecido, fixado ao ombro na 
outra extremidade. 
 
Fechamento: a camisa é fechada na frente por botões de massa, com 4 (quatro) furos, na cor do tecido, que 
abotoam sobre um macho, aplicado no lado esquerdo, da gola à barra. Os caseados para fechar a camisa e 
as portinholas são feitas no sentido vertical e os das platinas no sentido horizontal;  
 
Bolsos: possui 02 (dois) retangulares fixados com costuras simples. Os bolsos possuirão ângulos inferiores 
chanfrados e machos centrais; sendo fechados por portinholas hexagonais. Na parte lateral direita do bolso 
esquerdo (de quem veste) existirá uma divisão porta-lápis de 35 mm de largura, fixada por ponto de 
segurança sobre a abertura da portinhola correspondente à largura do porta-lápis. Ao centro e acima do 
pesponto da portinhola do bolso direito (de quem veste) terá um “velcron”, fêmea na cor do tecido, com 80 
mm de comprimento por 15 mm de largura, para fixação da identificação nominal.  
 
Pespontos: os pespontos da camisa terão que contar 4 (quatro) pontos por centímetro distando 6 mm das 
bordas, onde não houver costura dupla.  
 
Entretela: a camisa deverá ser entreteladacom entretela termocolante 100% Viscose (comprovado por laudo) 
nos seguintes pontos: gola, lapela até o primeiro botão; platinas, portinholas dos bolsos e vista dianteira;os 
bolsos, as portinholas, as platinas e a pala serão aplicados obedecendo ao mesmo sentido da armadura do 
tecido, para não provocar desalinhamento e nem nuance. 
As costuras de fechamento da extremidade das mangas, dos cantos das portinholas e da abertura do porta-
lápis deverão ser osqueadas como medida de reforço; - o fechamento lateral da camisa deverá ser feito em 
máquina de interloque de 5 (cinco) fios; as platinas terminarão em ponta, formando um ângulo com os lados, 
cujo vértice distará da união com a camisa 20 mm (a mais que as extremidades dos lados da platina). 
 
Bainha da manga: manga com bainha de 25 mm de largura 
 

Bordados em alta definição: Bandeira de Mairiporã e Brasão da GCM. Para o produto, a confecção se dará 
através de tecido Jacquard, com acabamento realizado por corte a laser e acabamento de rebordo (processo 
de bordado de alta definição). As matérias-primas que construíram o tecido devem ser de filamentos 
contínuos de poliéster. Os fios coloridos devem ser realizados por processo químico em máquina turbo, com 
emprego de corantes de alta resistência, garantindo solidez à intempérie e aos processos de lavandeira e 
passadoria (ferro de passar). A base do emblema deve conter uma película termo adesiva, para aplicação no 
substrato têxtil, isento de amaciante à base de silicone. 
 
Quanto ao processo de aplicação do emblema: 

 Pressão de 4 bar; 

 Temperatura de 170 graus Celsius; 

 Tempo de 15 segundos.  
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Bandeira de Mairiporã: Terá as medidas de 85 mm (oitenta e cinco milímetros) de comprimento por 54 mm 
(cinquenta e quatro milímetros) de altura e será fixada e costurada a 40 mm (quarenta milímetros) da costura 
da parte superior da manga esquerda, de forma centralizada. A mesma deverá ser bordada em alta definição 
e apresentar resistência à lavagem e a passagem de ferro, evitando manchas, descolorimento e deformação.  

 
Brasão da GCM: Terá as medidas 70 mm (setentamilímetros) de comprimento por 80 mm (oitenta 
milímetros) de altura e 50 mm (cinquenta milímetros) de base, e será fixada e costurada a 40 mm (quarenta 
milímetros) da costura da parte superior da manga direita, de forma centralizada. A mesma deverá ser 
bordada em alta definição e apresentar resistência à lavagem e a passagem de ferro, evitando manchas, 
descolorimento e deformação. 

 
Distintivo da GCM: Terá as medidas 70 mm (setenta milímetros) de comprimento por 80 mm (oitenta 
milímetros) de altura e será fixado a quente e costurado na frente da camisa, acima do bolso esquerdo. O 
mesmo deverá ser bordado em alta definição e apresentar resistência à lavagem e a passagem de ferro, 
evitando manchas, descolorimento e deformação. 
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Brasão da GCM - FRENTE: Alinhado a 95 mm do centro da jaqueta e não ultrapassar a 270 mm da gola ao 
término do brasão. 
FIGURA 
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Tamanhos: PP, P, M, G, GG e XGG. 

Os tamanhos e medidas das peças serão apontados em conformidade com a grade numérica que a 
empresa deverá dispor, por isso deverá atender totalmente a necessidade do usuário. 

25–CAMISA OPERACIONAL FEMININA 
 
Camisa Operacional Manga Curta Feminina GCM, deverá ser confeccionada em tecido de fibra mista, cor 
Azul Marinho Noite Pantone – 19-4013 armação: Rip Stop, composto de 67% Poliéster e 33% Algodão – 
220gr/m2 (comprovado por laudo), largura: 1,60/63”, todo tecido que tem em sua composição fios em 
Poliéster mais grossos dispostos de maneira quadriculada, impedindo que ele seja desfiado quando rasgado. 
 
Gola: tipo esporte, com pontas de 65 mm e lapela de 30 a 40 mm aproximadamente, aberta até a altura do 
primeiro botão, pespontada com costura simples em toda a volta. 
 
Costas: inteiras, sem pala. 
 
Lapela: será presa com uma costura na altura do ombro para prender a entretela e a lapela, não podendo 
esta costura ficar aparente. A diferença de altura entre a ponta da gola e o seu centro deverá ser de 
aproximadamente 10 mm. 
 
Manga: a junção da manga com o corpo da camisa deve ser feita com costuras rebatidas com 01 agulha 
simples de 6 mm. 
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Platinas: serão do mesmo tecido, costuradas e embutidas na junção da manga com o corpo da camisa numa 
extremidade e presas por um botão de massa, com 04 (quatro) furos, na cor do tecido, fixado ao ombro na 
outra extremidade. 
 
Fechamento: a camisa é fechada na frente por botões de massa, com 4 (quatro) furos, na cor do tecido, que 
abotoam sobre um macho, aplicado no lado esquerdo, da gola à barra. Os caseados para fechar a camisa e 
as portinholas são feitas no sentido vertical e os das platinas no sentido horizontal;  
 
Bolsos: possui 02 (dois) retangulares fixados com costuras simples. Os bolsos possuirão ângulos inferiores 
chanfrados e machos centrais; sendo fechados por portinholas hexagonais. Na parte lateral direita do bolso 
esquerdo (de quem veste) existirá uma divisão porta-lápis de 35 mm de largura, fixada por ponto de 
segurança sobre a abertura da portinhola correspondente à largura do porta-lápis. Ao centro e acima do 
pesponto da portinhola do bolso direito (de quem veste) terá um “velcron”, fêmea na cor do tecido, com 80 
mm de comprimento por 15 mm de largura, para fixação da identificação nominal.  
 
Pespontos: os pespontos da camisa terão que contar 4 (quatro) pontos por centímetro distando 6 mm das 
bordas, onde não houver costura dupla.  
 
Entretela: a camisa deverá ser entreteladacom entretela termocolante 100% Viscose (comprovado por laudo) 
nos seguintes pontos: gola, lapela até o primeiro botão; platinas, portinholas dos bolsos e vista dianteira;os 
bolsos, as portinholas, as platinas e a pala serão aplicados obedecendo ao mesmo sentido da armadura do 
tecido, para não provocar desalinhamento e nem nuance. 
As costuras de fechamento da extremidade das mangas, dos cantos das portinholas e da abertura do porta-
lápis deverão ser osqueadas como medida de reforço; - o fechamento lateral da camisa deverá ser feito em 
máquina de interloque de 5 (cinco) fios; as platinas terminarão em ponta, formando um ângulo com os lados, 
cujo vértice distará da união com a camisa 20 mm (a mais que as extremidades dos lados da platina). 
 
Pences: a camisa deverá possuir 02 (duas) pences fundamentais no dianteiro, na altura do busto em posição 
horizontal para melhor ajuste, por se tratar de ser modelo feminina.  
 
Bainha da manga: manga com bainha de 25 mm de largura 
 

Bordados em alta definição: Bandeira de Mairiporã e Brasão da GCM. Para o produto, a confecção se dará 
através de tecido Jacquard, com acabamento realizado por corte a laser e acabamento de rebordo (processo 
de bordado de alta definição). As matérias-primas que construíram o tecido devem ser de filamentos 
contínuos de poliéster. Os fios coloridos devem ser realizados por processo químico em máquina turbo, com 
emprego de corantes de alta resistência, garantindo solidez à intempérie e aos processos de lavandeira e 
passadoria (ferro de passar). A base do emblema deve conter uma película termo adesiva, para aplicação no 
substrato têxtil, isento de amaciante à base de silicone. 
 
Quanto ao processo de aplicação do emblema: 

 Pressão de 4 bar; 

 Temperatura de 170 graus Celsius; 

 Tempo de 15 segundos.  
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Bandeira de Mairiporã: Terá as medidas de 85 mm (oitenta e cinco milímetros) de comprimento por 54 mm 
(cinquenta e quatro milímetros) de altura e será fixada e costurada a 40 mm (quarenta milímetros) da costura 
da parte superior da manga esquerda, de forma centralizada. A mesma deverá ser bordada em alta definição 
e apresentar resistência à lavagem e a passagem de ferro, evitando manchas, descolorimento e deformação.  

 
Brasão da GCM: Terá as medidas 70 mm (setentamilímetros) de comprimento por 80 mm (oitenta 
milímetros) de altura e 50 mm (cinquenta milímetros) de base, e será fixada e costurada a 40 mm (quarenta 
milímetros) da costura da parte superior da manga direita, de forma centralizada. A mesma deverá ser 
bordada em alta definição e apresentar resistência à lavagem e a passagem de ferro, evitando manchas, 
descolorimento e deformação. 

 
Distintivo da GCM: Terá as medidas 70 mm (setenta milímetros) de comprimento por 80 mm (oitenta 
milímetros) de altura e será fixado a quente e costurado na frente da camisa, acima do bolso esquerdo. O 
mesmo deverá ser bordado em alta definição e apresentar resistência à lavagem e a passagem de ferro, 
evitando manchas, descolorimento e deformação. 
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Brasão da GCM - FRENTE: Alinhado a 95 mm do centro da jaqueta e não ultrapassar a 270 mm da gola ao 
término do brasão. 
 
FIGURA 
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Tamanhos: PP, P, M, G, GG e XGG. 

Os tamanhos e medidas das peças serão apontados em conformidade com a grade numérica que a 
empresa deverá dispor, por isso deverá atender totalmente a necessidade do usuário. 

 
26-GRAVATA  
 
Especificação Técnica 
Gravata; Em 100% Poliester (seda); Gramatura 110g/m2; Azul Marinho; Modelo Social Vertical (padrao); 
Comprimento de 1,53m; Largura Na Estremidade Mais Larga de 9,0cm e Terminada Em Angulo de 4,0cm 
Cada Lado; Extremidade Estreita de 4,0cm de Largura; Com Forro Em Poliester 100%; Estrutura Em 
Entretela Dupla; Etiqueta Com Cnpj do Fabricante, Composicao do Tecido, Modo Delavar e Tamanho; 
 
27-CALÇA SOCIAL AZUL MARINHO NOITE MASCULINA / FEMININO 
Modelo masculino na cor Azul Noturno, Tecido composto c/ 100% poliéster, (padrão tipo Santista Attivita ou 
similar, desde que atenda o mesmo padrão de qualidade), cós com 40 mm de largura, entretelado e forrado 
na mesma cor do tecido, em toda extensão, abotoado por botão ou gancho; contendo na frente, abaixo do 
cós, duas pregas do lado direito e duas do lado esquerdo. 
Passadores externos para cinto, do mesmo tecido da calça, pespontado com costuras laterais de 45 mm de 
altura por 10 mm de largura. 
Braguilha forrada do mesmo tecido e fechada por zíper de nylon reforçado na cor do tecido, com travetes na 
parte inferior. 
Dois bolsos dianteiros embutidos tipo reto com revel liso na abertura, forrado do mesmo tecido, indo até a 
braguilha, overlocado e com travetes nas extremidades da abertura da boca. 
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Dois bolsos traseiros embutidos e forrados, com bainha batida de 10 mm; portinholas entreteladas, modelo 
morcego, com entretela 100% poliéster, com travetes nos pontos de tensão. 
Chuleada nas entre-pernas, laterais e gancho e fechada em ponto corrente, devendo ter sobra de tecido em 
toda extremidade não inferior a 15 mm e na emenda do traseiro de 20 mm, possibilitando o alargamento até 
30 mm ou estreitamento até 40 mm. 
Laterais com costuras rebatidas, pesponto simples. 
Bainha solta e chuleada variando com o número do sapato, não podendo ter menos de 210 mm e mais de 
250 mm. 

*Imagem meramente ilustrativa* 
28 - CAMISA MODELO PÓLO PRETA – UNISSEX (vigilantes) 
Aspectos gerais 
Modelo unissex, de tecido 100% algodão, tipo piquet, na cor preta. 
Parte frontal com fechamento de 03 (três) botões de massa com 4 (quatro) furos. 
Manga curta com punho e gola, com velcros azul marinho (femea) costurado acima do bolso direito para 
fixação de tarjeta de identificação. 
Emblemas representativos SSP no lado direito do peito: 
Descrição: O emblema constitui-se de um brasão confeccionada em tecido bordado em alta definição, 
medindo 85 mm de largura por 100 mm de altura conforme solicitado pelo comando no ato da compra. 
 
 
29 – TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO 
Tarjeta de identificação para o uniforme com os seguintes detalhes de confecção: Tecido Rip Stop, cor azul 
noite, ou verde militar, com 110 mm de comprimento e 25 mm de largura. Todo o perímetro com acabamento 
nas bordas em bordado amarelo ouro, ou preto, com pontos fechados (não podendo ser em zig-zague) na 
largura de 3mm. Número/Nome de serviço em BORDADO HD/TERMOCOLADO em letreiro amarelo ouro, ou 
preto, e a “Tipagem sanguínea” em letreiro vermelho, fonte Arial Bold, tamanho 1cm (altura) x 0,5 cm 
(largura); Velcro macho em toda a extensão das costas da tarjeta. Todos os Bordados HD/Termo colados 
devem ser confeccionados em etiqueta Tear Jackard em alta definição, fundo em Super Prestige, figura em 
Poliéster fio Detrex com recorte a Laser e acabamento termocolante, fixados com prensa térmica e 
acabamento nas bordas de bordado em linha amarelo ouro, com pontos fechados (não podendo ser em zig-
zague) na largura de 3mm. 
 
 
30 – CALÇA OPERACIONAL (VIGILANTES) 
 
Calça modelo operacional em tecido 100% poliester (oxford) gramatura 190g m/2 ,  
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com cós 4 cm de largura entretelado, fechamento por gancho ou botão, zíper de nylon de boa qualidade, 
dois bolsos dianteiros embutido tipo faca, dois bolos traseiros com tampa e fechamento por velcro, 
  
 
31– CAMISA TÉRMICA SEGUNDA PELE UNISSEX 
Segunda pele, proteção contra o frio ou calor, toque suave, bloqueia os raios UV, secagem rápida. Ajuda a 
equilibrar a temperatura, troca térmica.  
Tecido: 87%PA 13%PUE; 
Proteção UV - Homologado; 
Costura reforçada. 
 
 
LOTE02-EQUIPAMENTOS 

01-BOTA CANO CURTO 

O presente Memorial Descritivo fixa as características exigíveis à aquisição de BOTA CANO CURTO e 
estabelece as condições técnicas para o seu recebimento. 
Deverá ser confeccionada em couro semi-cromo hidrofugado de primeira qualidade, sem marcas, isentas de 
cortes, furos, cicatrizes, bem como sinais de parasitas, ou seja, carrapatos, bernes e outros defeitos 
provocados pôr riscos de cerca, chifradas, marca de fogo, etc., parte da gáspea e borda superior traseira em 
náilon, forrada internamente, forro da gáspea em couro tipo napa vacum, palmilha de montagem 
antiperfuração não metálica, palmilha interna de limpeza em látex ou biolatex e solado tricomponente, como 
segue descrições abaixo: 
 
 
DESCRICÃO 
CABEDAL: deverá ser confeccionada em couro semi-cromo de primeira qualidade, hidrofugado, sem marcas, 
isento de cortes, furos, cicatrizes, bem como sinais de parasitas, ou seja, carrapatos, bernes e outros defeitos 
provocados por riscos de cerca, chifradas, marca de fogo etc., espessura mínima de 2,10mm, tabela técnica 
abaixo: 
 
Especificaçõesdocouro: 
 

Análise Visual Couro, preto, sem defeitos aparentes 

Espessura Mínimo 2,10mm 

Tensão de Ruptura (N/mm²) Mínimo 20MPa(N/mm²) 

Alongamento percentual Mínimo 44% 

Força de rasgamento Mínimo 190N 

Ph 
pH3,5mínimo; 
cifra diferencial quando pH menor que 4-Máx.0,7 

Teor de óxido crômico Mínimo 3,5% 

Teor de substância extraíveis em diclorometano (graxa) Máximo 8% 

Determinação da Absorçãodeágua Após 60minutos–Máximo 8% 
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penetração e absorção 
de água no cabedal 

Penetração de água Após 60 minutos–máximo 0,02g 

Determinação da 
permeabilidade, 
absorção e coeficiente. 

Permeabilidade Mínimo 9mg/cm2.h 

Absorção Máximo 8mg/cm2 

Coeficiente Mínimo 85mg/cm2 

Determinação da densidade aparente Mínimo 0,840g/cm³ 

Determinação da medida de resistência a flexões contínuas 
Seco– 50.000Flexões–SEM DANOS 
Úmido– 10.000Flexões–SEM DANOS 

Teor de Substâncias orgânicas e inorgânicas solúveis e insolúveis 
em água 

Subst.Solúveis em água–máximo2% 
Subst.Inorgânicas solúveis–máximo1% 
Subst.Orgânicas Solúveis–máximo1% 
Subst.Inorgânicas insolúveis–máximo7% 
Subst.Orgânicas insolúveis–mínimo90% 

Determinação de nitrogênio e de substâncias dérmicas Mínimo70% 

Determinação de Cromo VI Não deve ser detectado 

Identificação de couro com microscópio ISSO17131 Deve ser-Couro bovino com presença de flor 

 
 
COMPLEMENTO DA GÁSPEA e BORDA SUPERIOR; gáspea, lateral e borda do cano deverão possuir detalhes em tecido 
de poliéster de alta tenacidade tipo náilon, que deverá seguir os dados técnicos conforme tabela abaixo:  
 
Especificações do tecido do cabedal–Náilon 
 

Material têxtil – ligamentos fundamentais Tecido plano em ligação tipo tela 

Determinação da densidade de fios 
N°detrama: mínimo 8 fios/cm 
N°deurdume: mínimo 11 fios/cm 

Gramatura Mínimo 630g/m2 

Determinação da resistência ao rasgamento 
Direção A– mínimo 750N–Média 
Direção B– mínimo 770N–Média 

Determinação da resistência a tração 
Direção A– mínimo 7500N–Média 
Direção B– mínimo 5500N–Média 

Determinação do alongamento 
Direção A– mínimo 350%–Média 
Direção B– mínimo 500%–Média 

Resistencia a abrasão – Método Martindale 
Seco–Sem furos após 25600 ciclos 
Úmido–Sem furos após 12800 ciclos 

Teste de solidez da cor à fricção 
Seco–mínimograu 4 
Úmido–mínimograu 4 

Absorção e repelência da água na superfície 
Água absorvida Máximo 21mg/cm2 

Água transmitida Máximo 0,2mg/cm2 

Resistencia ao ataque microbiano-ABNTNBR15275/16 
Micro-organismos:Fungos 

Aspergillusniger:(ATCC6275)–escala:0 
 
Trichodermavirens (ATCC9645)–escala:0 
 

Resistência ao ataque microbiano-ABNTNBR15275/16 
Micro-organismos:Bactérias 

Pseudomonasaeruginosa (ATCC15442)–
crescimento:ausência 
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Staphylococcusaureus(ATCC6538)-
crescimento: ausência 

Determinação da solidez da cor parte B02: luz artificial: lâmpada 
de desbotamento de arco de xenônio 

Mínimo nota 5 

Determinação das alterações dimensionais 

Alteração das medidas após 1 ciclo de 
lavagem: 
Trama e urdume: poderá sofrer alteração 
entre -1% e 1%. 

Determinação da propensão do tecido em formar felpas e pilling 

500 ciclos: nota mínimo 5 
1000 ciclos: nota mínimo 5 
2000 ciclos: nota mínimo 5 
5000 ciclos: nota mínimo 5 

Determinação da solidez da cor parte C: 06 solidez da cor à 
lavagem doméstica e comercial 

Migração poliéster: mínimo grau4-5 
Migração algodão mínimo grau 4-5 
Alteração: mínimo grau 5 

 
ACOLCHOADO DA BORDA; deverá possuir na borda superior, parte traseira acolchoado em espuma PU 
revestida pelo lado externo em tecido náilon, seguindo tabela técnica no item 2.2 e lado interno em forro 
composto por poliamida/ poliéster (especificações item 2.5), especificação da espuma de PU:  
 
Especificação Espuma PU 

Espessura 9,5mm±3% 

Densidade (Kg/m³) Mínimo 40Kg/m³ 

 
FORRO DA GÁSPEA E LINGUETA; forro da gáspea em couro tipo napa vacum. Lingueta também composta 
externamente em napa vacum e internamente em forro poliamida/poliéster, a mesma devera possuir espuma 
PU em seu interior para melhor conforto, deverá possuir externamente uma peça inserida através de colagem 
e costura, nesta deverá conter a marca do fabricante e será usada como bolso para acomodação do 
atacador, internamente deverá conter também uma etiqueta inserida através de colagem e costura onde 
deverá conter a marca do produto, numeração, mês e ano de sua fabricação.  
 
Especificações do couro tipo napa: 

 

Espessura Mínimo 0,80mm Média dos corpos de prova 

Rasgamento Mínimo 60N Média dos corpos de prova 

 
 

FORRAÇÃO; composta por poliamida/poliéster, rápida dispersão da transpiração, acelerado transporte da 
umidade, completamente respirável, toque macio e confortável e superior resistência à abrasão, com os 
seguintes dados técnicos: 
 
Especificações do forro 

Gramatura-ASTMD3776 Mínimo 310g/m2–média 

Força de rasgamento Direção A–mínimo 45N média 
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Direção B–mínimo 90N média 

Resistencia a tração 
 

Direção A-mínimo 700N 
Direção B–mínimo 350N 

Alongamento 
Direção A–mínimo 740% 
Direção B–mínimo 950% 

Determinação da permeabilidade, 
absorção e coeficiente. 

Permeabilidade Mínimo 60mg/cm2.h 

Absorção Máximo 0,1mg/cm2 

Coeficiente Mínimo 450mg/cm2 

Resistência à abrasão pelo método martindale 
Seco 25600 ciclos-semfuros 
Úmido12800 ciclos-semfuros 

Resistência à solidez da cor: solidez da cor ao suor sintético pH8,0. 
Fricção da solidez do acabamento e 
transferência da cor: mínimo grau 4 

Determinação de aminas aromáticas derivadas de azocorantes 
comessem extração das fibras (BSENISO14362-1/17) 

 
Máximo 30ppm 

Determinação de formaldeído (ISO14184-1/11) Máximo 16ppm 

Determinação de metais solúveis (EN71-3/19) 

Sb=<LQM560 
As=<LQM47 
Ba=<LQM18750 
Cd=<LQM17 
Cr=<LQM 
Cr(III)460 
Cr(VI)0,2 
Pb=<LQM160 
Hg=<LQM94 
Se=<LQM460 

Resistencia ao ataque microbiano-ABNTNBR15275/16 
Micro-organismos:Fungos 

Aspergillusniger:(ATCC6275)–escala:0 
 
Trichoderma virens(ATCC9645)–
escala:0 
 

Resistência ao ataque microbiano-ABNTNBR15275/16 
Micro-organismos:Bactérias 

Pseudo monasaeruginosa 
(ATCC15442)–crescimento:ausência 
 
Staphylococcusaureus(ATCC6538)-
crescimento:ausência 

Determinação da resistência ao enovelamento–1.000ciclos 
NBR15452 

Seco–Semdanos 
Úmido–Semdanos 

 
PASSADORES; compostos por náilon polímero em número de 10 (dez) por pé, sendo 6 passadores iniciais, 2 
passadores tipo retenção e 2 ganchos ao final do cano, todos inseridos através de costuras ou sistema de 
embutir por alta frequência. (Não serão aceitos passadores inseridos através de rebites).  
 
CONTRAFORTE INTERNO E BIQUEIRA; material termoplástico, conformado termicamente, resistente, 
revestido/reforçada em poliéster, absorvente, com as seguintes especificações:  
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Especificações do contraforte: 
 

Espessura 1,90mm±5% 

Determinação do tipo de Material Resina termoplástica e poliéster 

 
Especificações dabiqueira: 

 

Espessura 1,70mm±5% 

Determinação do tipo de Material Resina termoplástica e poliéster 

 
 

ATACADOR; em poliéster na cor preta, com ponteiras em acetato, comprimida ou plastificada, com os seguintes 
dados técnicos: 
 
Especificações do atacador: 

 

Comprimento 1,50m±10%(conferência visual) 

Resistência a abrasão 15.000 fricções – danos leves no revestimento – Sem danos no núcleo – 
sem danos nos ganchos 

Força de Ruptura Mínimo 750N 

 
PALMILHA DE MONTAGEM; palmilha à prova de perfuração confeccionada em 100% poliéster, impregnado 
e termoligado quimicamente com resina poliuretanica, dublada com adesivo termoplástico. A palmilha passa 
por tratamento com plasma que melhora a ligação e compacidade das partículas de cerâmica, que 
proporcionam maior dureza e resistência mecânica, física e química. Palmilha dublada em manta nãotecido 
na região externa do pé do usuário para maior adesão na montagem.  
 
Especificações da palmilha de montagem: 

 

Determinação da espessura Mínimo 4,30mm 

Absorção e dessorção de água 
Absorção de água:Mínimo 130mg/cm² 
Dessorção de água:Mínimo 99% 

Comportamento térmico e 
químico em palmilhas não 
metálicas 

Alta temperatura 
Sem danos 

Não deve haver penetração com aplicação de 1100N 

Baixas temperaturas 
Sem danos 

Não deve haver penetração com aplicação de 1100N 

Solução ácida 
Sem danos 

Não deve haver penetração com aplicação de 1100N 

Solução básica 
Sem danos 

Não deve haver penetração com aplicação de 1100N 

Óleocombustível Sem danos 

  
Não deve haver penetração com aplicação 
de 1100N 

Resistencia a flexão EM12568/10 
1.000.000(Um milhão)de flexões 
Direito:sem danos 
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Esquerdo:sem danos 

Resistencia a abrasão ABNTNBRISSO20.344/15 Sem ocorrência de danos 

 
PALMILHA DE LIMPEZA/INTERNA; palmilha em látex ou biolátex, com sistema de absorção de impactos, 
respirável, antibacteriana, efeito memória, alta absorção e dessorção de água, dublada em tecido poliamida 
de cor clara; 
 
Especificações Palmilha limpeza – Palmilha Interna 

 

Espessura Bico 
Espessura Enfranque 
Espessura Calcanhar 

5,40mm±3%(média dos corpos de prova) 
5,70mm±3%(média dos corpos de prova) 
7,10mm±3%(média dos corpos de prova) 

Densidade(g/cm³) 
Densidade(kg/m³) 

0,340g/cm³±3%(média dos corpos de prova) 
340kg/m³±3%(média dos corpos de prova) 

Absorção de água(mg/cm²)–após60minutos 
Dessorção de água(%)–após24horas 

Mínimo 164mg/cm² 
Mínimo 97% 

Resistencia ao ataque microbiano-ABNTNBR15275/16 
Micro-organismos:Fungos 

Aspergillusniger:(ATCC6275)–escala:0 
 
Trichodermavirens(ATCC9645)–escala:0 
 

Resistência ao ataque microbiano-ABNTNBR15275/16 
Micro-organismos:Bactérias 

Pseudomonasaeruginosa(ATCC15442)–
crescimento:ausência 
 
Staphylococcusaureus(ATCC6538)-
crescimento:ausência 

 
AVIAMENTOS E COSTURAS; de 1a. qualidade, sendo que as costuras do reforço da gáspea, reforço frontal, 
partes dianteira e traseira do cano deverão ser feita com linha 40. 
 
SOLADO, tricomponente composto por tapete de borracha, entressola em polieter/poliuretano e bolha de tpu. 
Deverá ser blaqueado (costurado) na região do bico, costura essa com no mínimo 2,0 cm de forma 
centralizada e feita sob a devida canaleta de blaqueação. Ele deve seguir as seguintes especificações 
técnicas: 
 
Especificações da camada externa solado/soleta 

 

Densidade da sola 1,13g/cm3±0,02g/cm3 

Abrasão Máximo 70mm3 

Óleo combustível Aumento máximo de 10% 

Calor de contato(300ºCpor60segundos) Semdanos 

 
Especificaçõesdaentressola 

Densidadedasola 0,45g/cm3±0,03g/cm3 

DurezaAskerC 38±3AskerC 
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EspecificaçõesdabolhaemTPU 

Densidade 1,22g/cm3±0,02g/cm3 

  
O solado deve atender aos requisitos de ensaio de resistência ao escorregamento piso de cerâmica e aço, 
conforme: 
 
Especificações–Escorregamento em Piso Cerâmico 

Resistência ao escorregamento–plano Mínimo 0,37 

Resistência ao escorregamento–salto Mínimo 0,29 

 
Especificações–Escorregamento em Piso de Aço 

Resistência ao escorregamento–plano Mínimo 0,17 

Resistência ao escorregamento–salto Mínimo 0,12 

 
O solado deve absorver energia (impacto) na região do calcanhar conforme orientativo abaixo: 
 
Especificações–Energia absorvida 

Absorção de energia na região do calcanhar Mínimo 34J 

 
Flexão; o solado deve ter resistência à flexão da sola conforme orientativo abaixo: 
 
Especificações–Flexão da sola 

Aumento máximo da incisão Máximo 0,01mm 

Ensaio realizado com 30.000 flexões, com flexão constante de 142 ciclos/minutos. 
O calçado pronto deve ter resistência a flexão continua conforme orientativo abaixo: 
 
Especificações–Flexão do calçado 

Aumento da incisão após 500.000 ciclos Máximo 0,01mm 

Avaliação Não serão aceitos defeitos visuais no solado 

 
Ensaio realizado com 30.000 flexões, com flexão constante de 142 ciclos/minutos. 
 
EMBALAGEM 
Embalagem Individual: deverá ser embalada individualmente em caixa de papelão contendo a marca do 
produto, modelo e numeração, inclusive na amostra apresentada. 
Embalagem Coletiva: Deverá ser acondicionada com dez pares de calçado, em caixa de papelão ondulado.  
Externamente deverá conter os números dos calçados nela contidos. 
 
DOS LAUDOS TÉCNICOS QUE DEVERÃO SER APRESENTADOS NO CERTAME: 
Laudos técnicos, emitidos por Laboratório credenciado ao Ministério do Trabalho (IPT ou similar) e/ou 
Inmetro na área de análise em calçados, comprovando as características técnicas mínimas exigidas nos itens 
citados abaixo:  
Itens:  
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Cabedal (Couro)  
Complemento da gáspea e borda superior (tecido de alta tenacidade/tecido do cabedal Náilon) 
Acolchoado da borda (Espuma PU) 
Forro da gáspea e lingueta (Napa) 
Forro 
Contraforte interno e biqueira  
Atacador  
Palmilha de montagem  
Palmilha de limpeza (palmilha interna ou conforto) 
Solado – borracha, entressola e bolha de TPU 
Solado escorregamento  
Solado absorção de energia 
Solado Flexão 
 
OBS: A comissão de elaboração do projeto para Aquisição desse material se embasou, além de testes nos 
materiais que realmente atendem a real necessidade dos usuários, em Normas atualmente vigentes no país 
as quais estão descritas no diário oficial da união;  
Juntamente com os laudos a os licitantes deverão apresentar uma amostra do material N° 40, para que o 
órgão analise a qualidade do material, o calce e a estética podendo esta ser danificada a fim de melhor 
verificação dos materiais usados em sua construção. Poderá também a comissão aprovar ou reprovar as 
devidas amostras. Os laudos técnicos e amostra deverão ser apresentados de acordo com a exigência do 
certame ou ordem do pregoeiro.  
 
02 - BOTA DE ALTA PERFORMANCE - IMPERMEAVEL- ERGONÔMICA - CANO LONGO - 
MOTOCICLISTAS  
BOTA DE ALTA PERFORMANCE ERGONÔMICA CANO LONGO MOTOCICLISTA   
  
Descrição Técnica:  Bota de Alta Performance Ergonômica Cano Longo, desenvolvida para operações 
terrestres, com deslocamento em marcha e motorizada. Confeccionado em couro bovino hidrofugado com 
acabamento liso e proteção antichamas, com tratamento contra os raios ultra violetas(UV), com espessura de 
22 linhas (2,2 milímetros), napa Vacum hidrofugado na  cor preta, biqueira e contra forte termoplástica, 
proteção interna do calcanhar em microfibra,  forração em poliester-poliamida,  protetor de gáspea em 
borracha com geometria tridimensional, dispositivo de proteção de tíbia em policarbonato, porta objetos 
externamente emborrachados com refletivo embutido no formato boomerang nos dois pés, refletivo de 
segurança na região da taloneira em formato boomerang, ajuste de  panturrilha com sistema de elástico de 
alta pressão, acolchoados na parte frontal e traseira, zíper de alta performance com travamento, palmilha 
antiperfurante não metálica, palmilha higiênica bicomponente, solado multifuncional composto em SBR.  
Cabedal   todo em couro bovino hidrofugado com espessura mínima de 2,2 mm, com acabamento liso. 
Acolchoados em couro bovino, com espessura mínima de 0,9mm. O couro cabedal devera possuir resistência 
a força rasgamento, permeabilidade do vapor de água e coeficiente do vapor de água, pH e cifra diferencial 
com cifra diferencial, porcentagem de diclorometano, penetração e absorção de água no cabedal, resistência 
a tração, flexões contínuas, resistência da flor do couro, isento de cromo VI, densidade aparente, espessura e 
análise visual.  
Forração: forração interna construída em poliéster e poliamida tridimensional, com canais hidrofílicos 
especialmente projetado e adequado para uso em calçados, permeável ao vapor de água (respirável) suor, 
com permeabilidade e coeficiente ao vapor de água, resistente a abrasão e a fricção, altamente resistente a 
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formaldeído, determinação de aminas aromáticas derivadas de azo corantes, determinação de metais 
solúveis, solidez da cor ao suor. 
A estrutura molecular desta forração, possui um efeito condutor ao vapor de água, portanto, o vapor 
compacto pode penetrar na forração e se mover ao longo das cadeias moleculares, até a saída na parte 
externa do calçado. A direção desse movimento é determinada pelo gradiente da concentração de vapor de 
água, proporcionando assim, maior gerenciamento da temperatura e umidade interna. Estrutura base do forro 
em manta de fibra é composta de poliéster e poliamida, o que facilita ainda mais a absorção de umidade e 
liberação de calor por célula aberta sem retenção de suor e com tratamento antimicrobiano e bactericida. 
 Para maior reforço, na região do calcanhar, o forro deve possuir um sistema em não tecido para que, ao 
caminhar, evite o desgaste do mesmo pela fricção do calcanhar, evitando assim fissuras ou desgastes na 
forração.  
Acolchoado Frontal Mediana em espuma de poliuretano com 12mm de espessura, densidade de no mínimo 
55kg/m³, revestido externamente em couro tipo napa vacun hidrofugado cor preta com 10 gomos para melhor 
flexionamento e motricidade durante o ato de caminhar, o couro deve possuir resistência a força de 
rasgamento, tração, permeabilidade do vapor de água e coeficiente do vapor de água, pH e cifra diferencial, 
resistência a água, espessura.  
Acolchoado Superior Frontal em espuma de poliuretano com 12mm de espessura, densidade de no mínimo 
55kg/m³, revestido externamente em couro tipo napa vacun hidrofugado cor preta com 1 gomo, o couro deve 
possuir resistência a força de rasgamento, tração, permeabilidade do vapor de água e coeficiente do vapor de 
água, pH e cifra diferencial, resistência a água, espessura.  
Acolchoado Inferior traseiro: em espuma de poliuretano com 12mm de espessura, densidade de no mínimo 
55kg/m³, revestido externamente em couro tipo napa vacun hidrofugado cor preta com 5 gomos, para melhor 
flexionamento e motricidade durante o ato de caminhar. O couro deve possuir resistência a força de 
rasgamento, tração, permeabilidade do vapor de água e coeficiente do vapor de água, pH e cifra diferencial, 
resistência a água, espessura.  
Acolchoado Traseiro Superior:  em espuma de poliuretano com 12mm de espessura, densidade de no 
mínimo 55kg/m³, revestido externamente em couro tipo napa vacun hidrofugado cor preta com 3 gomos, para 
melhor flexionamento e motricidade durante o ato de caminhar. O couro deve possuir resistência a força de 
rasgamento, tração, permeabilidade do vapor de água e coeficiente do vapor de água, pH e cifra diferencial, 
resistência a água, espessura 
Couraça dianteira em resina polimérica, confeccionado em material termoplástico (SBS) de alta durabilidade 
e resistência, constituído por uma lâmina de resina polimérica, contendo adesivos granulados ativados por 
calor e pressão, reforçada por uma tela de poliéster, com espessura de 1,8 milímetro. Não serão aceitas 
biqueiras confeccionadas em polipropileno ou metálicas. 
Contra Forte em resina polimérica, confeccionado em material termoplástico (SBS) de alta durabilidade e 
resistência, constituído por uma lâmina de resina polimérica, contendo adesivos granulados ativados por calor 
e pressão, reforçada por uma tela de poliéster, com espessura de 1,8 milímetro. Não serão aceitas biqueiras 
confeccionadas em polipropileno ou metálicas.  
Dispositivo de Proteção – da Gáspea-Artelhos Inferiores, haverá uma biqueira de proteção em borracha, 
embutida, ultra resistente, com geometria tridimensional, com funções de proteção quanto ao desgaste do 
couro quando na mudança de marcha, altamente resistente a abrasão, rasgo, pequenos impactos sobre os 
artelhos, repelente a água e óleos. Fixado à gáspea através do sistema de colagem e costuras duplas com 
fios de alta tenacidade.  
Proteção de Tíbia: em policarbonato rígido, moldado ergonomicamente projetado para redução de impactos, 
fixado internamente e revestido em couro pelo lado interno e externo, fixado através de costura dupla. Será 
fixado na peça de couro, em formato retangular, o brasão do órgão solicitante. O brasão deverá ter as 
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seguintes medidas: 50mm de comprimento por 20mm de largura, confeccionado em material emborrachado, 
sendo o fundo na cor preta e pictografia em alto relevo, na cor cinza, o brasão deverá estar inserido 
(embutido) na bota de tal forma que somente podera ser removido danificando-se estruturalmente o produto. 
Porta Objetos Pé Esquerdo: emborrachado na cor preta, com geometria tridimensional ergonomicamente 
projetado, refletivo de segurança em formato de boomerang duplo, fixado na parte lateral mediano externa do 
pé esquerdo, fixada através de colagem e costura simples. 
Porta Objeto Pé Direito: emborrachado na cor preta, com geometria tridimensional ergonomicamente 
projetado, refletivo de segurança em formato de boomerang duplo, fixado na parte lateral mediano externa do 
pé esquerdo, fixada através de colagem e costura simples. 
Ajuste de Panturrilha: ergonomicamente projetado para possibilitar a regulagem e ajuste da circunferência 
da bota à panturrilha do usuário.  Nas duas laterais, uma cavidade na vertical em V medindo 11,5cm para o 
número 40 (variando de acordo com a numeração), onde devera ter o elástico de alta pressão de 3cm para 
permitir um melhor ajuste na panturrilha, onde este sistema de ajuste, possibilitará o ajuste diferencial das 
partes laterais da bota, de modo que a mesma passa a contar com sistema articulado de ajuste. 
Zíper-Fecho Ecler: localizado na lateral interna dos canos, haverá um sistema de fechamento rápido via 
zíper de alta tenacidade, que deverá ter o comprimento proporcional ao tamanho da bota, recoberta por uma 
lapela externa em couro, que cubra todo a extensão do mesmo, com fechamento através de gancho e argola. 
O zíper e cursor com travamento, deverá ser em construção impermeável e deverá ser comprovado através 
de laudo, a resistência de tração transversal do fecho éclair.  
Costuras:  em todas as peças em couro que compõem a bota, sendo que as costuras do reforço da gáspea, 
reforço frontal, parte dianteira e traseira do cano, forração, deverão ser feitas com linha 30, e as demais com 
linha 40, ambas 100% poliamida, as costuras deverão ser reforçadas internamente com fita de náilon 
Sistema de Montagem:  Cabedal (montado). A palmilha de montagem deve ser fixada através de colagem 
de modo que não se consiga removê-la sem danificar o calçado. Cabedal e solado unidos através de colagem 
térmica. A fixação do solado ao cabedal deve ser feita por adesivo termo reativado a base de poliol e 
isocianato, de alta resistência. O solado deverá ter blaqueação (costurado) lateral em toda a sua extensão.  
Refletivos de Segurança fixado na parte anterior mediana da taloneira e porta objetos, dispositivo de 
segurança e sinalização com formato de meia hipérbole. Tecido refletivo composto em material com base 
laminada em PVC, formado por microesferas de vidro, distribuídas de forma constante com alto poder de 
refletância e elevada estabilidade a ação de raios UV. Fixados a uma base de PE por solda eletrônica. 
Continuará refletindo mesmo em condições climáticas adversas, tais como chuva, neblina e serração 
apresentando valores fotométricos mínimos equivalentes a 500 candelas/lux. m2.  
Palmilha de Montagem:  Constituída em multicamadas de fibra resinada, flexível. A palmilha de montagem 
deve cobrir toda extremidade na base da bota para maior proteção e ser fixada no cabedal pelo sistema de 
montado. Não será aceita palmilha metálica, por ser um alto condutor de calor para dentro da bota.  
Palmilha Interna de Alta Performance. palmilha de conforto composta de poliuretano de altíssima 
resiliência, termo conformada e ergonômica, sistema regular fit com dispositivos de absorção de impactos nas 
regiões calcânea e plantar, possuindo oito perfurações esféricas e oito esferoides hiperbólicas por pé para 
melhor gerenciamento da sudorese, medindo no mínimo 20mm na região do calcanhar/salto, 15 mm na 
região do enfranque e 10mm na região plantar(planta). Revestida com tecido poliéster com tratamento 
antimicrobiano e bactericida integral, que inibe a proliferação fungos e bactérias oriunda da condição gerada 
pela sudorese excessiva. Por se tratar de item essencial na composição de uma bota com altíssimo conforto, 
não serão aceitas palmilhas que não atender os parâmetros de valores físicos e químicos, estabelecidos na 
especificação técnica da matéria prima.  
Solado Multifuncional: 
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Primeira Camada multifuncional em borracha composta de acrilonitrilica - butadieno vulcanizado a base de 
enxofre com alto grip, resistente a óleo combustível, calor de contato e com abrasão baixa por se tratar de 
uso extremo, dureza e densidade da borracha dentro dos padrões pré-estabelecidos. É primordial que a 
camada de borracha tenha resistência a flexões contínuas. A camada em SBR, deverá possuir zona de flexão 
demarcada por sulcos, zona de escoamento de água para evitar aguaplanagem, desenhos com formatos 
mistos de aderência, áreas de tração e freio. Na camada de borracha, deve possuir a marca do fabricante do 
calçado, numeração na região do enfranque de forma destacada e visível. 
Altura Externa e Interna: A bota deverá ter 380mm para o número 40, medindo externamente na interface do 
solado com o solo, até o ponto mais alto da Bota. Internamente com 350mm, medida realizada com a 
palmilha de conforto, com tolerância de +-7mm para ambas as medidas. 
Botas Sob Medida é obrigatoriamente ser confeccionada sob medida quando houver necessidade e 
apresentar-se em condições iguais ou superiores à amostra padrão em poder da Comissão de Licitação. Esta 
medição será no perímetro em circunferência da panturrilha, perímetro em circunferência da canela acima do 
tornozelo e abaixo da panturrilha e altura da parte interna da perna até o osso abaixo do joelho.  

 

 
 

Amostra: A empresa detentora do menor preço deverá apresentar 05 (cinco) pares de amostras do objeto 
desta licitação, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da convocação. As amostras 
deverão estar devidamente embaladas e identificadas na face externa com o número do pregão, o item e o 
nome da empresa licitante; As amostras serão analisadas pela equipe técnica designada pela instituição.  A 
empresa que apresentar amostras que não atendam as especificações técnicas do Termo de Referência será 
desclassificada; A adjudicação do item ficará condicionada à aprovação das amostras pela equipe técnica; 
Serão solicitados à empresa vencedor quando convocada para apresentas as amostras:  um (1) par de 
amostra numero 38, um (1) par de amostra numero 39, um (1) par de amostra numero 40, um (1) par de 
amostra numero 41 e (1) um par de amostra numero 42. Um (1) corpo de prova medindo 20x20 de todos os 
materiais usados na confecção do cabedal (parte superior da bota) e uma (1) unidade dos demais itens que 
compõem a construção do produto para fins de verificação e registro de amostra padrão.  As amostras das 
botas ficarm arquivadas como contra-amostra para efeito de comparação de qualidade e padrão. A empresa 
vencedora deverá encaminhar com cada par de amostra do número 38, 39, 40, 41 e 42 o respectivo Catálogo 
ou Manual da Bota, escrito em português, contendo as informações necessárias para sua higienização e 
utilização, visando minimizar os danos decorrentes do uso cotidiano, sob pena de desclassificação. 
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DA GARANTIA: Carta assinada pelo fabricante do produto com firma reconhecida em cartório,  pelos sócios 
da empresa, conferindo garantia do produto licitado contra defeitos de fabricação por no mínimo 24 meses, 
sob pena de desclassificação. Esta garantia inclui defeitos de costura, colagem e vulcanização que deverão 
ser refeitos sem qualquer ônus. A garantia não incluirá as despesas de transporte, nem se aplicarão a 
defeitos decorrentes do desgaste natural ou danos resultantes de acidentes e uso inadequado da bota. 
Serviços executados por terceiros sem prévia autorização do fabricante poderão implicar na perda total da 
garantia. A vida útil se encerrará quando os componentes do calçado, em decorrência do desgaste natural do 
seu uso, não apresentarem condições de desempenhar adequadamente suas funções. 
 
DAS EMBALAGENS: Embalagem individual: Caixa de papelão acabamento de primeira qualidade, com alça 
pra transporte, indicação externa da referência, numeração correspondente ao modelo embalado, nome e 
logomarca do fabricante. Embalagem Coletiva dos calçados em caixas de papelão ondulado elaborada com 
paredes duplas e triplas, contendo fita de fechamento em papel com adesivo acqua grude o nome do 
fabricante na sua extremidade. 
 
03- COTURNO TÁTICO: 
Coturno Tático confeccionado em couro semi-cromo na cor preta, de primeira qualidade HIDROFUGADO, 
sem marcas, isenta de cortes, furos, cicatrizes, bem como sinais de parasitas, ou seja, carrapatos, bernes e 
outros defeitos provocados por riscos de cerca, chifradas, marcas de fogo, etc.., com espessura mínima de 
2,0 mm, cano    e lingüeta em tecido plano náilon/poliamida, forrado internamente em 15% poliamida/85% 
poliéster, fechamento em atacador e zíper, ilhoses e gancho de engate rápido em polímero náilon, 
acolchoado na borda superior  do  cano em espuma látex de 10mm e densidade 33 revestido pelos dois lados 
em couro tipo napa vacum para dar maior conforto, palmilha de montagem anti perfuração não metálica, 
palmilha de limpeza em látex e solado tri componente. 
DESCRICÃO: 
CABEDAL: couro bovino de 1ª qualidade, curtida ao cromo, espessura mínima de 2,0 mm com acabamento 
liso HIDROFUGADO; 
 
Especificações 

 

Cor e estampa Cor preta, estampa lisa 

Defeitos Isento de defeitos 

Espessura Mínimo 2,0mm 

Resistência à tração Mínimo15MPa 

Alongamento percentual Mínimo 40% 

pH pH min.3,5;cifradif.Máx.0,7 

Absorção de água Apos 60 minutos–Máximo 0,2g 

Tempo de penetração de água Tempo mínimo de 60 minutos 

Teor de graxa 3a8% 

Óxido de cromo Mínimo de 3% 

Permeabilidade ao vapor de água Mínimo 0,8mg/cm2h 

Coeficiente de vapor de água Mínimo 15mg/cm2 
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CANO: em tecido plano náilon/poliamida impermeável (cordura® ou similar), na cor preta. Na borda superior do 
cano, haverá um acolchoado em espuma de LATEX 10mm, revestido com couro tipo napa vacum impermeável 
para dar maior conforto. Entre a borda do cano e o náilon, haverá uma tira de reforço em náilon de 10 mm de 
espessura, para evitar que o náilon desfie, e para dar maior resistência ao mesmo. Haverá também na lateral 
interna do cano, zíper em náilon para calce rápido com lapela em couro seguindo as mesmas características 
técnicas do item 2.1, fechado através de velcro. 

 

      Especificações do tecido plano / náilon 

Gramatura 332g/m2±5% 

Força de rasgamento Mínim o90N 

Tempo de penetração de água Tempo mínimo de 60 minutos 

Absorção de água Após 60 minutos-máximo0,2g 

Permeabilidade ao vapor de água Mínimo 2,0mg/cm²h 

Coeficiente de vapor de água Mínimo 20mg/cm² 

 

Especificações da napa 

Espessura 0,80 mm±5% 

Força de rasgamento Mínimo 30N 

pH Mínimo 3,2 

Cifra diferencial Mínimo 0,7 

 
FORRO: em 15% poliamida / 85% poliéster, rápida dispersão da transpiração, acelerado transporte da 
umidade, completamente respirável, toque macio e confortável e superior resistência à abrasão, com os 
seguintes dados técnicos: 
 
Especificaçõesdoforro 

Espessura 3,20mm±5% 

Gramatura-ASTMD3776 470g/m2±5% 

Resistência à abrasão-NBRISO20344 Seco 25600 ciclos-sem danos 
Úmido 12800 ciclos-sem danos 

Força de rasgamento Mínimo 90N 

Permeabilidade ao vapor de água Mínimo 2,0mg/cm2h 

Coeficiente de vapor de água Mínimo 20mg/cm2 

 
 

LINGUETA: em tecido plano náilon/poliamida impermeável (cordura® ou similar), deverá ser confeccionada 
no mesmo material do item 2.2 seguindo todas as especificações do mesmo. A altura da lingüeta deverá ser, 
no mínimo até a altura final do cano. 
BIQUEIRA: lâmina de resina termoplástica com adesivo termoreativável, reforçado com nãotecido de 
poliéster, em um dos lados. 
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CONTRAFORTE: material termoplástico, conformado termicamente, com espessura de 2,0 mm tipo rígido, 
resistente, revestido em couro pelo lado externo e internamente em nãotecido de microfibra, absorvente, 
composto de poliamida, com as seguintes especificações: 
  
Especificações do forro do contra forte: 

 

Espessura 1,30mm±5% 

Gramatura-ASTMD3776 300g/m2±5% 

Resistência à abrasão-NBRISO20344 Seco 25600 ciclos-sem danos 

Úmido 12800 ciclos-sem danos 

 
TALONEIRA: ser confeccionada em couro semi-cromo seguindo as características do item 2.1, deverá ter um 
prolongamento até a altura do acolchoado do cano. Haverá uma peça de reforço em couro conforme especificação 
do item 2.1 entre a gáspea e a taloneira unindo-se a peça de colocação dos metais para dar melhor sustentação do 
cano. 
PALMILHA DE MONTAGEM: palmilha à prova de perfuração confeccionada em 100% poliéster, impregnado e 
termoligado quimicamente com resina poliuretanica, dublada com adesivo termoplástico. A palmilha passa por 
tratamento com plasma que melhora a ligação e compacidade das  partículas de cerâmica, que proporcionam um 
maior grau de dureza e resistência mecânica, física  e química. Palmilha dublada em manta nãotecido na região 
externa do pé do usuário para maior adesão na montagem. 
 
Especificações da palmilha de montagem à prova de perfuração: 

 
 

Espessura 3,20a3,50mm 

Gramatura(g/m²) 3200a3460g/m² 

Resistência a perfuração Mínimo1150N 

 
PALMILHA DE LIMPEZA: palmilha em látex, com sistema de absorção de impactos, respirável, antibacteriana, 
efeito memória, alta absorção e desorção de água, dublada em couro tipo napa vacum. 

 

Especificações: 
 

Dureza (Asker C) 

 

25 ± 2% 

 

Densidade 0,39g/cm3±2% 

Absorção e desorção de água(ISO–20345) Absorção–155mg/cm2 ± 10% após 30 minutos 
Desorção–100% após 24 horas 

 
ILHÓSES E GANCHOS: ilhoses em número de 10 peças por pé, de Alumínio na cor preta com 
aproximadamente 10 mm de diâmetro externo e 6 peças por pé de ganchos de engate rápido em polímero 
náilon. Nas laterais onde irão fixados os ilhoses haverá um recorte em V na horizontal na altura do 4 ilhós. 
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ATACADOR: em poliéster na cor preta, com ponteiras em acetato, comprimida ou plastificada. 
 
Especificações: 
 

Comprimento 1,90m±1cm 

Resistênciaafricção 30000 ciclos 

 
AVIAMENTOS: de 1ª qualidade, sendo que as costuras do reforço da gáspea, reforço frontal, partes dianteira 
e traseira do cano deverão ser feitas com linha 30, e as demais com linhas 40, ambas de náilon. As costuras 
devem ser reforçadas internamente com fita de reforço em náilon auto colante. 
 
SOLADO: tricomponente constituído por sola em borracha alto grip legítima cor preta, entressola em poliéter 
e bolha em TPU inflado a ar. O mesmo deve seguir as seguintes especificações técnicas: 
 
Especificações da camada externa (sola): 

 

Densidade da sola 1,13g/cm3±3g/cm3 

Abrasão Máximo95mm3 

Dureza 64±4ShoreA 

Resistência à flexão Incisão inicial2,02±0,02mm-após30.000 flexões acréscimo máximo 

4,00mm (fenda máxima até 6mm). 

 
Especificações da entressola: 

 
Especificações da bolha (TPU inflado): 
 

Densidade da bolha 1,22g/cm3±3g/cm3 

Dureza 47±3ShoreA 

 
O solado deve atender aos requisitos de ensaio de resistência ao escorregamento. 
 
Especificações: 
 

Resistência ao escorregamento–plano Mínimo 0,50 

Resistência ao escorregamento–salto Salto 0,40 

 
Ensaio realizado nas seguintes condições seguindo norma ISO 20345:2008: 
Piso de ladrilho cerâmico com valor de aspereza Rz entre 0,14µm e 0,18µm, molhado com solução de 
detergente contendo 0,5% de lauril sulfato de sódio (SLS). 
Utilizado 1 par de calçado No 40 - ponto francês Brasil (ou No 42 - ponto francês Europa) para todas as 
medições, com aplicação de carga (Força Normal V) de 500 N, com tempo de contato estático máximo de 1s 
a partir do contato inicial de 50 N até atingir a Força Normal, e tempo para início de escorregamento de no 
máximo 0,5 s contados após atingir a Força Normal. 

 Densidade da entressola 
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Velocidade de deslizamento de (0,3±0,03) m/s e coeficiente de  atrito medido entre 0,30 s  e 0,60 s após  o  
início do deslizamento, sob a ação da Força Normal após atingir a velocidade de deslizamento. 
Ensaio no salto (parte traseira) com ângulo de contato entre o solo e o calçado de (7,0±0,5) 0. 
 ALTURA DO CANO: Deverá ser medida de acordo com o item 6.2.2 da norma ABNT NBR ISO  20344:2008 
(onde a altura é a distancia vertical entre o ponto mais baixo da palmilha interna e o ponto mais alto do 
cabedal). 
Será de 220mm de altura para o número 40, podendo aumentar ou diminuir proporcionalmente, conforme a 
numeração. 
RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO DO SOLADO DO CABEDAL: Força de arranque do solado - Mínimo 500N. 
PERSONALIZAÇÃO DO COTURNO: Deverá possuir na lateral do coturno, costurado junto ao cano, o 
Brasão da Guarda Municipal e a Inscrição “Guarda Municipal de Porto Alegre” em material de borracha sendo 
confeccionado em peça única, conforme desenho representação gráfica abaixo: 
 
EMBALAGEM 
Embalagem Individual: devera ser embalada individualmente em caixa de papelão ondulado duplex 450grs 
ou sacos plásticos, devendo conter tanto em uma quanto em outra, o nome do fabricante e o número do 
calçado. 
Embalagem Coletiva: Deverá ser acondicionada com dez pares de bota, em caixa de papelão ondulado, 
duplex 450grs, contendo a numeração dos calçados nela contidos e dados do fabricante. 
 
AMOSTRAS E LAUDOS 
Para participar, a empresa deverá entregar junto com a proposta: 
Uma amostra de número 41 e outra de número 42 fabricada de acordo com esta especificação onde serão 
observados também os aspectos de apresentação, forma e comportamento além de estarem com a 
personalização na lateral do coturno, costurado junto ao cano; 
 
04 -SAPATO SOCIAL FEMININO – PRETO 
Aspectos gerais 
O sapato é constituído de duas partes principais: cabedal e solado 
Cabedal: Parte do calçado constituído apenas da gáspea, tendo as duas extremidades unidas entre si por 
linhas de costura. 
Solado: Parte do calçado constituída de sola, salto e vira (em uma única peça), palmilha de montagem, 
palmilha de acabamento e enchimento do salto. 
Componentes do cabedal: O cabedal é constituído das seguintes partes: gáspea, couraça, forro têxtil de 
conforto, forro de Couro, contraforte. 
Da Gáspea: Parte total do cabedal constituída de uma única peça que contém uma imitação de biqueira. 
Constituída de couro bovino, curtido ao cromo, com acabamento em Verniz, na cor preta, aparência final 
brilhosa, com espessura de 1,6mm. Chanfrada, do lado do carnal, na região de união às laterais. 
O chanfro deve possuir 8mm de largura e ter, em sua extremidade, 1mm de espessura. 
Da Couraça: Peça semi-rígida destinada a armar a biqueira do calçado. 
Constituída de material têxtil ou não, impregnado com resina (termoplástica ou solúvel em 
solvente) com espessura de 1,0 mm (Norma DMI1014-E). 
Deve ser chanfrada em todo seu contorno com 15mm de largura. 
O chanfro, na região superior da biqueira, deve terminar com 0,5mm e na região de montagem com 0,2mm. 
Do Forro de Couro: Guarnição de couro tipo “Vacum” sobposta na parte traseira, encobrindo a couraça. 
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Constituídade couro bovino, curtido ao cromo, com acabamento pigmentado, estampa pólvora, na cor Bege 
ou Preta, com espessura de 1mm. 
Do Contraforte: Peça levemente rígida situada na região traseira da gaspea, entre as laterais e o forro de 
couro, cuja finalidade é tornar firme a parte posterior do calçado. 
Confeccionado em couro aglomerado ou material da mesma propriedade, com espessura de 1,4mm. 
Deve possuir chanfro, em todo seu contorno, com 15 mm de largura e ser acabado com 0,2 mm de 
espessura. 
Do Forro da Gáspea: Guarnição de Tecido tipo “Cacharrel” sobposta às laterais da Gáspea. 
Constituída em tecido tipo “Cacharrel”, com espuma interna de 04 m/m D-25 e tecido Jersey de reforço, na 
cor preta, subdividida em 3 (três) partes, e unidas entre si pelo sistema de colagem a quente, possui 
tratamento anti-fungo e antibacteriano; tecido com gramatura de 250 g/m² e espessura total de 5,00 mm. 
Peça integrante do cabedal, situada no lado inferior interno, entre a vaqueta e o forro de 
conforto, tem como finalidade melhorar a resistência e o acabamento interno alem de proteger o pé em todo 
seu contorno. 
Da Linha de Costura do Cabedal: 
Filamento contínuo destinado a unir, por costuras, as partes e as diversas peças do cabedal. 
Constituída de poliamida na cor preta (Norma DMI 1017-E). 
Componentes do Solado: o solado é constituído das seguintes partes: sola, salto e vira (em uma única peça), 
palmilha de montagem, palmilha de E.V.A. e palmilha de acabamento. 
Da Sola, do Salto e da Vira: Constituídos de T.R, na cor preta, com propriedades físicas e 
dimensões definidas. 
Sola: Peça de T.R, integrante do solado, fixada ao cabedal pelo processo de colagem, prensagem e costura 
na sola. 
Salto: Peça de P.S, integrante do solado, situada na região posterior da sola, fixada ao cabedal pelo processo 
de colagem e fixado por 04 pregos ou parafusos anilados. 
Vira: Peça de borracha integrante do solado, que acompanha o contorno da sola, em sua parte superior, 
iniciando e terminando a partir do salto. Sua finalidade é melhorar a adesão do solado ao cabedal, sendo 
ligada a este pelo processo de colagem direta. 
Palmilha de Montagem: Peça integrante do solado, destinada à fixação deste ao cabedal. 
Constituída de material natural ou sintético, tratado com resina específica (Norma DMI 1019-E), devendo ter 
espessura de 2,0 mm, possui também uma lâmina de aço, para reforço do solado na parte traseira. 
Palmilha de Acabamento: Peça integrante do solado, situada sobre a palmilha de montagem, cuja finalidade 
principal é melhorar o acabamento interno do calçado. 
Constituída em P.U, com estampa Lisa, na cor Preta, com espessura de 1 mm, Fixada em EVA de 3 mm, no 
mesmo contorno, proporcionando mais conforto ao usuário. 
Montagem do calçado: 
Da gáspea: Primeiramente, a gáspea deve ser unida nas extremidades; Em Seguida, o forro têxtil deve ser 
colado à gáspea e fixado por meio da costura de gaspeação. 
Das Laterais do Cano: as laterais da gáspea devem ser unidas entre si por costura tipo “Ponto Luva”; Essas 
costuras devem conter 3,5 pontos por centímetro linear. 
As laterais devem ser forradas, em toda a sua extensão, com tecido têxtil cor Preta. 
Do Cabedal: o cabedal é composto pelas partes superiores do calçado. 
A fixação do forro à gáspea deve ser feita com costura simples, entre si , contendo 3,5 pontos para cada 
centímetro linear. 
As regiões da gáspea caso sejam terminadas “a fio”, devem ser pintadas de preto. 
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Do Calçado: a palmilha de montagem, contendo a palmilha de acabamento colada, deve ser posicionada 
sobre a base da forma. 
Após a operação acima mencionada, o solado de T.R, deve ser aplicado por colagem e prensagem no 
cabedal, ao qual posteriormente será efetuada costura no solado, reforçando ainda mais sua fixação ao 
cabedal. 
Para todas as costuras de montagem do calçado é vedado o uso do ponto tipo corrente (“Chainstich”), assim 
como são inadmissíveis costuras tortas e contorno de solado não uniforme. 
Características específicas: 
Da Vaqueta I 
Matéria-prima: Couro bovino, curtido ao cromo, com acabamento Verniz, na cor preta com final brilhosa. 
O lado do carnal deve ser tingido de acordo com a cor do cabedal. 
Espessura: 1,6 mm. 
A vaqueta deve ser macia de tal forma que não ocorra enrugamento, e que não seja encartonada. 
Dimensões: 
Sola: A espessura da sola medida na vira, na região da planta, deve ser de 7 mm. 
Vira: A largura da vira (interno) parte serrilhada, deve ser de 4 mm. 
Antiderrapante: A profundidade do antiderrapante deve ser de 1 mm. 
Identificação do calçado. 
Fabricante: A identificação do fabricante deve ser impressa ou estampada ou gravada sobre o solado na 
região do enfranque. 
Data de Fabricação: O semestre e ano de fabricação do calçado devem ser impressos ou estampados ou 
gravados conforme disponibilidade no cabedal. 
Numeração: A numeração deve seguir a escala francesa, partindo do nº 33 até o nº 42. A numeração feita no 
solado deve ser em baixo-relevo com 1 mm de profundidade e estar dentro de um círculo de 10 mm de 
diâmetro, situando-se na região do enfranque, próximo à boca do salto. 
 
Escala francesa (relação: numeração/centímetros) 

 

Numeração Centímetro Numeração Centímetro 

33 21,99 39 26,00 

34 22,66 40 26,67 

35 23,33 41 27,33 

36 24,00 42 28,00 

37 24,67   

38 25,33   

 

O fator de conversão da numeração marcada no calçado para centímetros é 0,6666667. 
A medida, em centímetros, é sempre realizada na forma utilizada para montagem do calçado. 
A medida em calçado já confeccionado deverá ser realizada na palmilha de montagem. 
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*Imagem Ilustrativa* 

 
05 -SAPATO SOCIAL MASCULINO–PRETO 
Aspectos gerais: 
O sapato preto vulcanizado é constituído de duas partes principais: cabedal e solado. 
Cabedal Parte do calçado constituído: da gáspea e do cano, tendo as diversas peças unidas entre si por 
linhas de costura. 
 
 
 
Escala francesa (relação: numeração/centímetros): 

 

Numeração Centímetro Numeração Centímetro 

36 24,00 41 27,33 

37 24,67 42 28,00 

38 25,33 43 28,67 

39 26,00 44 29,33 

40 26,67 45 30,00 

 
O fator de conversão da numeração marca dano calçado para centímetros é 0,6666667. 
A medida, em centímetros, é sempre realizada na forma utilizada para montagem do calçado. 
A medida em calçado já confeccionado deverá ser realizada na palmilha de montagem. 
 

 

*Imagem Ilustrativa* 

 
06 –CAPA DE COLETE BALISTICO MODULAR 
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Capa de Colete Modular:  fabricada com o resistente tecido CORDURA, conhecido pela alta resistência à 
abrasão e rasgos, além de não propagar chamas. Possui sistema MOLLE nas alças e na cinta abdominal 
para acoplar bolsos extras e acessórios, sistema de soltura rápida, alça para resgate traseiro e bolso canguru 
para acoplar porta-carregador ou outros acessórios. É compatível com painel balístico IIIA (padrão SENASP) 
e com placa balística IVA. Com a Capa de Colete Modular o usuario fica muito mais protegido e preparado 
para qualquer tipo de missão. 
Especificações: 
Fabricado em CORDURA - alta resistência à abrasão e rasgos e não propaga chamas. 
Sistema MOLLE nas alças e na cinta abdominal, para acoplar bolsos extras e acessórios. 
Sistema de soltura rápida. 
Compatível com painel balístico IIIA (padrão SENASP). 
Compatível com placa balística IVA. 
Cinta abdominal com regulagem - elástico que possibilita regulagem e maior conforto em pé ou sentado, 
mantendo a segurança. 
Alça de resgate traseiro. 
Bolso canguru para acoplagem de porta-carregador ou outros acessórios. 
Painel com velcro para identificação (frontal e traseiro). 
Medidas: 

 
FIGURA 
 
Nas Cores 
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Preto, Verde 

 

 
 
07-CINTO TÁTICO DE NYLON 
Descrição 
Cinto Desportivo / Cinto Tático Material: Policarbonato + nylon + 
Tamanho da fivela magnética: 7,5*4,8cm (2,95"*1,88") 
Tamanho do corpo: 125cm* 3,8cm (49,21"*1,49") Comprimento ajustável 
 
Característica: 
 
- Design da fivela magnética, liberação rápida – Fibra de nylon de alta resistência, ideal para esportes ao ar 
livre 
-Tecnologia nova e requintada + pigmentos ecológicos, sem desvanecimento -0,3cm de espessura. 
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08–CINTO DE NYLON 
Aspectos Gerais: 
Confeccionado em correia de nylon (polipropileno) na cor azul marinho noturno, verde oliva, preto, duas 
ourelas, tendo 1200 (mil e duzentos) milímetros comprimento por 3,5 (três vírgula cinco) milímetros de 
espessura e 35 (trinta e cinco) milímetros de largura. 
Fivela: Dotada de ponteira e fivela constituída de duas presilhas, prateada de latão polido contendo no centro 
o logotipo da “Guarda Civil” em alto relevo. 
A fivela é ligeiramente abulada e tem a forma aproximada de um retângulo. 
Nos lados de maiores dimensões existem duas dobras da mesma chapa, recortadas, com as arestas 
arredondadas, e cujas extremidades contém olhais de articulação das presilhas. 
As presilhas são do mesmo material, constitui-se cada uma de lâmina dobrada em ângulo agudo, sendo um 
lado recortado em forma de dentes para aprisionar o cinto e outro lado serve de alavanca, as extremidades 
das presilhas pequenas espigas se articulam à fivela. 
 
09–COLDRE PARA PISTOLA .40 PT100 TAURUS 
Coldre; Confeccionado Em Polímero Injetado de Alta Resistencia; Na Cor Preto; Apropriado para Pistola 
Marca Taurus Modelo Pt100; Modelo Cintura; Tipo Destro ou canhoto; Fechado Por Aba de Fixação; Coldre 
Acondicionado Por Unidade Em Saco Plástico Transparente; Embalados Em Caixas de Papelão Contendo 01 
Unidade Cada Caixa. 
 
10-PORTA CARREGADOR DUPLO DE PISTOLA PT100 
Confeccionado Em Polímero Injetado de Alta Resistencia; Na Cor Preto; A propriado para Pistola Marca 
Taurus Modelo Pt 100; Tipo Destro ou canhoto; 
 
11-COLDRE TÁTICO DE PERNA 
Fixação: Uma fita de nylon para fixação na coxa com regulagem e fechamento através de fecho de contato. 
Uma fita para fixação no cinto presa com fecho de contato, não é necessário retirar o cinto para fixar o coldre. 
A fita também possui um fecho com trava, o coldre pode ser removido mantendo somente a presilha no cinto. 
-Base em nylon, para melhor se adaptar a coxa. 
-Possui três parafusos que permitem a regulagem de tamanho para melhora como daraar mae fivela com 
botão para liberação. 
-Dispõe de um porta carregador lateral, para colocar um objeto de sua preferência, como por exemplo uma 
lanterna ou spray. 
 
12-CAPACETE PARA MOTOCICLETA 
 
CAPACETE ESCAMOTEÁVEL: Deverá possuir casco com a parte frontal removível, escamoteável e a 
posição final na seção occipital do crânio; Deverá ser dotado de trava na abertura frontal de ação rápida, 
possibilitando a abertura com apenas uma das mãos, mesmo com ou so de luvas; O casco deverá ser 
fabricado em policarbonato lexan ou material de desempenho similar e /ou superior; A estrutura interna 
deverá ser em poliestireno expandido (isopor) de formatos anatômicos, cobertos com espuma e forrado em 
tecido antialérgico fixado com velcro ou de encaixe, removível e lavável; A cinta jugular deverá ser em 
material sintético com largura mínima de 20mm, fixador da cinta jugular com engate de fixação rápida; A 
Viseira externa deverá ser em policarbonato com espessura mínima de 2mm, com abertura manual e 
basculante, com proteção anti-risco, anti embaçante e sistema de vedação, de acionamento manual além de 
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abertura e fechamento independente da queixeira (possibilitando que a viseira cristal fique em qualquer 
posição – aberto / fechado – independente da posição da queixeira); A viseira externa deverá ser montada ou 
removida sem autilização de ferramenta; A viseira interna deverá ser fabricada em policarbonato escuro, com 
sistema de abertura e fechamento através de botão centralizado, deslizante e ou similar, comproteção anti-
risco, UVA/UVB, de forma a proteger os olhos contra raios solares, podendo ser utilizada em conjunto com a 
viseira externa; O capacete deverá ser na cor preta, com grafismo, padrão CBMGO; O capacete deverá ter 
garantia de, no mínimo, 1 (um) ano, com certificação compulsória do INMETRO, e ainda atender a resolução 
203/2006 do CONTRAN e norma NBR 7471/2001. 
 
13–TONFA CURTA 
Bastão tipo Tonfa, em polímero, sem parafusos, comprimento aproximado de 58cm. 
 
14-PORTA TONFA 
Porta Tonfa em polímero, com presilha tipo engaterá pido; 
 
15-ALGEMA 
Algema de pulso, em aço carbono mínimo do tipo semelhante e ao SAE 1020, ligação oem corrente, 
tratamento superficial preto fosco ou niquelado. Com duas chaves. 
 
16-PORTA ALGEMA 
Porta algema em nylon, para cinto de no mínimo 3, 5cm de largura. 
 
17-APITO 
Apito metálico, ponteira em silicone, padrão guarda de trânsito. 
 
18-INTERCOMUNICADOR PARA CAPACETE 
Intercomunicador para capacete de motociclista 
Deverá ter som com qualidade hi-fi; com alcance mínimo da multiconferência de 1300 metros em ambiente 
aberto; 
A reconexão deverá ser automática caso a cobertura ultrapasse o Raio mínimo definido; Deverá permitir a 
comunicação com todos os dispositivos de intercomunicação Bluetooth de diferentes marcas, em modo 
"fullduplex"; 
Deverá possuir bluetooth versão 4.2; 
Deverá ser bi-volt automático; 
Deverá possuir bateria recarregável com duração para 16 horas de comunicação intercom e 300 horas em 
stand by; 
Sistemas que permite a conversação (intercomunicador) em velocidade de até 120km/hora; Deverá ser 100% 
impermeável e funcional sob chuva ou calor intenso. 
A rede de intercomunicação deverá ser de no mínimo 04 intercomunicadores, com distância em campo aberto 
de no mínimo, 700 metros. 
Controledeaçõesem02botões. 
Deveráseradaptávelaqualquertipodecapacetedemotociclista; 
Deverá ser compatível com todos os smartphones equipados com tecnologia Bluetooth; Deverá ser 
compatível com dispositivos de navegação GPS com tecnologia Bluetooth; 
Deverá ser compatível com Intercomunicadores de outras marcas; 
Deverá possuirCertificaçãodaANATEL. 
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19–JOELHEIRA ARTICULADA 
 
Joelheira ideal para proteção em trânsito urbano. 
Painel externo em polipropileno, com mais resistência. 
Dobradiça com pivô duplo, para acompanhar o movimento do joelho. 
Canais de ar associados a espuma de alta densidade. 
Sistema para melhor ajuste. 
Forro removível. 
Tamanho único (Ajustável). 
Cor Preta 
 
 
20 – COTOVELEIRA MOTOCROSS 
 
Desenvolvida para máxima proteção do cotovelo e antebraço do piloto sem tirar sua mobilidade para 
performar as manobras. 
Em polipropileno injetado, conforto interno em EVA e revestimento em poliamida ventilada e dry, que veste, 
em tecido ventilado que veste como uma manga evitando que a cotoveleira escape do braço em caso de 
queda. 
 
21 - LUVA DE MOTOCICLISTA 
Deverá ser confeccionada em couro natural de raça caprina (ou de desempenho similar ou superior) na cor 
preta; Deverá ser revestida internamente e integralmente por tecido mesh na cor preta, de baixa abrasão e 
alto conforto; Deverá possuir as seguintes espessuras nas partes em couro: Couro perfurado Palma e Dorso 
Máximo de 1,0mm; 3.4.2 Dorso dos Dedos Máximo de 1,0mm; Nos dedos indicador, médio e nos metacarpos, 
e na palma de no Máximo de 1,30 mm; Fechamento dos Punhos Máximo de 0,75mm; Para Forro interno 
Máxima de 0,25 mm; As exigências acima quanto às espessuras justificam-se devido a alta sensibilidade 
requerida para a pilotagem e utilização de equipamentos como comunicadores, sinalizadores etc.; A luva 
deverá ser confeccionada em couro perfurado visando a ventilação; Deverá ser de cano curto de forma a 
garantir alta sensibilidade e mobilidade para o punho e para os dedos; O punho deverá ser em couro e 
possuir fechamento com tira de couro e velcros; A luva deverá possui proteção de poliuretano rígido na 
articulação entre as falanges proximais e metacarpos individuais com entradas de ar com inserção de mini 
telas de aço inox; Deverá ter couro duplo na área da palma da mão costuradas, sendo antideslizantes fosco, 
sendo o polegar e o dedo indicador integralmente e polegar , anular e mínimo somente na região do 
metacarpo; Deverá possuir na região das pontas dos dedos da luva no lado da palma no dedo indicador 
membrana “toque a tela” para uso de telas sensíveis ao toque; Deverá possui para a proteção do dorso 
região do metacarpo, abaixo dos protetores de poliuretano rígido, eva e espuma para absorção de impactos; 
Deverá possuir protetores em poliuretano rígido formato triangular nas falanges intermediárias dos dedos 
médio, anular e mínimo; Deverá possuir proteção em fibra de carbono fixada em couro e costurada no couro 
perfuradona cobrindo a parte óssea do piramidal e semilunar; Deverá possuir, exceto no polegar, flexores nas 
conexões entre as falanges média e proximal. 
 
22 – BRAÇAL 
Braçal em couro padrão ROTA, forrado, com fechamento em presilha e com o bordado da especializada. 
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23 – BOTA (vigilantes) 
Bota modelo borzeguim de couro, solado de borracha, com cordão atacador, acolchoado no cano. 
 
OBS: A comissão de elaboração do projeto para Aquisição desse material se embasou, além de testes nos 
materiais que realmente atendem a real necessidadedos usuários, em Normas atualmente vigentes no país 
as quais estão descritas no diário oficial da união; 

Juntamente com os laudos a os licitantes deverão apresentar uma amostra do material para que o órgão 
analise a qualidade do produto, o calce e a estética podendo esta ser danificada a fim de melhor verificação 
dos materiais usados em sua construção. Poderá também a comissão aprovar ou reprovar as devidas 
amostras. Oslaudos técnicos e amostra deverão ser apresentados de acordo com a exigência do certame ou 
ordem do pregoeiro. 
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Apresentação obrigatória das amostras para de todos os itens, a fim de dinimir qualquer dúvida. 

A empresa vencedora deverá encaminhar peças de roupa para aferição das medidas ou aferiras 
medidas dos funcionários. 

Apresentação junto a documentação de habilitação dos laudos técnico exigidos nas 
especificações técnicas dos descritivos. 

 
Os laudos técnicos exigidos no item anterior deverão ser apresentados juntamente com as amostras e 
estar em nome da proponente, sendo estes elaborados por laboratórios reconhecidos (ex: SENAI, IPT, 
FALCÃO BAUER, dentre outros). 
 
APRESENTAÇÃO DE LAUDOS LOTE 01 
 
ENSAIOS TEXTEIS DO TECIDO. 
(ITENS 01,04,05,06,07,08,09, 24,25)  
 
(Deverá ser apresentado os laudos em nome da proponente). 
 
O tecido Rip Stop azul marinho noite e camuflado deverá satisfazer as seguintes características: 

 

Tolerâncias 

 

 
ENSAIOS TEXTIL DA MALHA DO FORRO. 
(ITEM 01 – JAQUETA OPERACIONAL) 
(Deverá ser apresentado os laudos em nome da proponente). 
 
O Malha do forro da jaqueta, com Eficiência ao Tratamento antimicrobiano Redução de crescimento 
de microrganismo de no mínimo 98% deverá satisfazer as seguintes características: 
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Tolerâncias 

 

APRESENTAÇÃO DE LAUDO DA ENTRETELA. 
(ITENS 01,02,03,04,05,06,07,08,09,24,25) 
(Deverá ser apresentado os laudos em nome da proponente). 

A entretela deverá satisfazer as seguintes características: 

 

ENSAIOS FÍSICOS, QUÍMICOS E MECÂNICOS DO ZÍPER. 

(ITENS 01,07,08,09,10) 

(Deverá ser apresentado os laudos em nome da proponente). 
O zíper deverá satisfazer as seguintes características abaixo:  
 
Zíper de poliéster de alta resistência com cursor de travamento automático e Chain com elementos de 
poliéster prensados nos cadarços de poliéster; Composição: Cadarços – multifilamentos texturizados de 
poliéster; Cordões – multifilamentos texturizados de poliéster; Elementos (dentes) – poliéster; Terminais 
superiores – tomback com banho fosco; Caixa e pino – Zamac com banho fosco; Cursor – chassis e 
puxador, injetados de Zamac: conforme tabela abaixo: 
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AMOSTRAS: 

 
A licitante detentora da melhor proposta do lote, será solicitado uma amostra de cada item do respectivo 
lote, constante no presente edital no PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, SEM OBRIGATORIEDADE DE 
ESTAR PERSONALIZADA. As amostras deveram ser apresentadas juntamente com laudos emitido por 
laboratório acreditado pelo Inmetro, conforme descrição no termo de referência. 
 
 
LOTE 01 – UNIFORMES EDUCAÇÃO 
 

 

 

Item Descrição Resumida Quantidade Estimada 

1 Jaqueta  500 

2 Calça faminina  500 

3 Camiseta Manga curta  1000 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
A descrição detalhada dos Uniformes Escolares para os professoresserão demonstrada nos itens a 
seguir: 
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JAQUETA confeccionada em tecido plano tipo tactel, próximo a cor azul próximo ao pantone 19-3940 
TPX de composição 100% poliéster, com gramatura 120,0 gm2 ( +- 5 %) reforço anti-rasgo visível no 
sentido da trama e urdume a cada 2mm, no cruzamento desses reforços forma-se uma amarração no 
formato de círculo.Nas laterais aplicado um recorte com formato arredondado (conforme desenho 
técnico), em tecido TACTEL na cor azul bebe de cada lado se aproximando do Pantone14-4318 tpx, de 
mesmo tecido do corpo principal.Nas Mangas aplicado dois galões sobreposto de cada lado de 1,0 cm 
de largura, sendo o primeiro na cor azul bebe centralizada  frente e o segundo na cor branca 
centralizados costas conforme layout em construção tubular e continua sem corte em suas bordas, de 
modo sua costura não permita odesfiamento.Forro do corpo e mangas: em malha com reforço visível 
(rip stop) medindo 10 mm x 10 mm, composição 100% poliéster com gramatura de 
65g/m².Fechamentos eráfeito por meio de zíper  de nylon  destacável  semelhante á cor do  
corpo,possui uma pala,sendo esta do tecido externo aplicado internamente com largura aproximada de 
7cm do final do ziper até o inicio do forro seguindo a mesma cor.Bolsos embutidos naslaterais.Barra do 
corpo com 2,5 cm de largura rebatida com máquina reta de uma agulha. Parte frontal no peito lado 
esquerdo brasão do Município MEDINDO aproximadamente,de 7cm  a 7,5cm de  altura com largura 
proporcionais aos tamanhos nas cores originais do município e nas costas a escrita MAIRIPORÃ na  
cor  branca em  fonte ARIAL. Etiquetas aplicadas na lateral esquerda com a identificação do 
fabricante,CNPJ,composição do tecido interno e externo, numeração da peça e respectivas instruções 
de lavagem. As peças deverão ser embaladas em sacos plásticos individuais, as peças deverão estar 
isentas de qualquer defeito, sob penadesclassificação. 

 
 

LAYOUT CAMISETA MANGA CURTA PROFESSORES 
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Camiseta manga curta confeccionada em malha PV na Cor Branca de composição 67% poliéster, 33% 
viscose de gramatura 160g.m².Gola em modelo ( V ) na cor azul próximo ao pantone19-3940TPX,em 
ribana 1X1, de composição 65,5% poliéster, 32,0% viscose e 2,5% elastano, gramatura de 190g/m², 
com 2,5 cm de largura acabada. Mangas confeccionada em malha PV na Cor azul próximo ao 
pantone19-3940 TPX de composição 67% poliéster, 33% viscose de gramatura 170g.m². No peito lado 
esquerdo brasão do Município MEDINDO aproximadamente de 7cm a 7,5cm de altura com largura 
proporcionais aos tamanhos nas cores originais do município, na parte frontal ao lado do brasão 
aplicado duas faixas na cor Azul marinho e azul bebe conforme layout , ambos aplicados em 
processosilkscreen. Barra do corpo e mangas com 2,0cm em máquina galoneira de duas agulhas com 
4mm de distância entre as costuras. Etiquetas aplicadas no degolo traseiro com a identificação do 
fabricante, CNPJ, composição do tecido interno e externo, numeração da peça e respectivas instruções 
delavagem. 

 
 

LAYOUT CALÇA TACTEL PROFESSORES 
 
 
 

 
 
 

Calça confeccionada em tecido helanca 90% poliamida10% elastano com gramatura minima de 350 
g/m², próximo a cor azul marinho ( Pantone 19- 3940 TPX ).Nas laterais aplicadodois galões 
sobreposto de cada lado de 1,0 cm de largura, sendo o primeiro na cor azul bebe centraliza da frente e 
o segundo na cor branca centralizados costas conforme layout em construção tubular e continua sem 
corte em suas bordas, de modo sua costura não permita o desfiamento. Cintura em cós total elástico 
total com 4,0 cm de altura (+/- 0,5 cm), em maquina de 4 agulhas ponto corrente e costura de 
overloque na parte interna na junção do elástico com o tecido.Bainha de 2,5 cm com acabamento em 
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overloque e costura rebatida em máquina de galoneira. Costuras Gancho, entre pernas e laterais com 
máquina overlook 3 fios. Etiquetas aplicadas no cós traseiro com a identificação do fabricante, CNPJ, 
composição do tecido interno e externo, numeração da peça e respectivas instruções de lavagem. As 
peças deverão ser embaladas em sacos plásticos individuais, as peças deverão estar isentas de 
qualquer defeito, sob penadesclassificação. 

 
MODELAGENS 

 

JAQUETA TACTEL 

GRADE 10 12 14 16 P M G GG EX G 

COMPRIMENT O TOTAL 57 60. 
5 

63 66 69 72 75 78 84 

TORAX 44.5 46. 
5 

48. 
5 

50. 
5 

52. 
5 

54. 
5 

56. 
5 

58. 
5 

62.5 

CAVA 21 22 23 24 25 26 27 28 30 

OMBRO 12 13 13 14 14. 
5 

15 16 17 18.5 

COMPRIMENT O DA 
MANGA 

47 50 53 56 59 62 65 68 71 

ABERTURA 
DA MANGA 

8 10 10 10 11 11 11 11 11 

ABERTURA DE BOLSO 14 15 15 16 16 17 17 17 18 

CALÇA BAILARINA 

GRADE 10 12 14 16 P M G GG EXG 

ENTRE PERNA 65 68 72 77 81 85 86 87 88 

COXA 24 25 26 27 28 29 30 32 34 

GANCHO FRENTE 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

GANCHO COSTAS 32 34 35 36 38 40 41 42 43 

CINTURA 27 28 29 30 32 34 36 38 40 

ABERTURA DA 
BARRA 

24 25 26 27 28 29 30 31 32 

 
 

         

CAMISETA MANGA CURTA 

GRADE 10 12 14 16 P M G GG EXG 

COMPRIMENTO 
TOTAL 

59 62 65 68 71 74 77 80 83 

TORAX 44 46 48 50 52 54 56 58 60 

ABERTURA 
DECOTE 

15.5 16 16.5 17 17 17.5 18 18.5 19 

PROFUNDIDADE 
DECOTE 

7 7.5 8 8.5 9.5 10 10.5 11 11.5 

COMPRIMENTO 
DA MANGA 

28 30 32 34 36 38 40 42 43.5 

ABERTURA DA 
MANGA 

13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 
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Tolerância nas medidas 
Para os valores dimensionais estabelecidos no presente anexo, admitem-se astolerâncias presentes na 
tabela abaixo, de acordo com a norma NBR 12720.
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ENSAIOS TEXTIL: 
 
 
 

TECIDO CAMISETA MANGA CURTA  E MANGA LONGA 

ENSAIO NORMA RESULTADO TOLERÂNCIA 
QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE 
FIBRAS 

NBR 13538/95 e NBR 
11914/92 ou IT-ETV-
242v2/ IT-ETV-243v2 

67 % poliéster 
33 % viscose  

 
+/-5% 

GRAMATURA NBR 10591 160 g/M² +/-5% 
TÍTULO FIOS  NBR 13216 25 / Ne +/-5% 
DENSIDADE (MALHAS/CM) 
COLUNAS 

NBR 12060/91 15 +/-5% 

DENSIDADE (MALHASCM) 
CARREIRAS 

NBR 12060/91 20 +/-5% 

LIGAMENTO NBR 12996/93 E 
12546/91 

JERSEY SIMPLES 
MEIAS MALHAS 

NÃO SE 
APLICA 

ESPESSURA NBR 13371/05 0,42 mm +/-5% 
SOLIDEZ DE COR – LAVAGEM DOM. 
E COM. 

(10 ESFERAS) NBR ISO 
105 C06 

Mínimo 4 ----- 

SOLIDEZ DE COR – SUOR NBR ISO 105 E04 Mínimo 4 ----- 
    

 
 

TECIDO (JAQUETA E RECORTE) 

ENSAIO NORMA RESULTADO TOLERÂNCIA 
QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE 
FIBRAS 

 NBR 13538/95 e NBR 
11914/92 ou IT-ETV-
242v2/ IT-ETV-243v2 

100 % POLIÉSTER 
 

 
+/-5% 

 
GRAMATURA NBR 10591 120 g/M²   +/-5% 

 
TÍTULO FIOSURDUME   
 

NBR 13216  19 / TEX +/-5% 
 

TÍTULO FIOSTRAMA 
 

NBR 13216  19/ TEX +/-5% 
 

DENSIDADE (FIOS/CM) URDUME NBR 10588 56 FIOS/CM +/-5% 
 

DENSIDADE (FIOS/CM) TRAMA NBR 10588 34 FIOS/CM +/-5% 
 

LIGAMENTO NBR 12996/93 e 
12546/91 

TECIDO PLANO 
MAQUINETADO  

NÃO SE 
APLICA 

ESPESSURA NBR 13371/05 0,30 mm +/-5% 

SOLIDEZ DE COR – LAVAGEM DOM. 
E COM. 

(10 ESFERAS) NBR ISO 
105 C06 

4 Mínimo 

SOLIDEZ DE COR – SUOR ÁCIDO NBR ISO 105 E04  4 Mínimo 
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SOLIDEZ DE COR – SUOR 
ÁLCALINO 

NBR ISO 105 E04  4 Mínimo 

SOLIDEZ DA COR – A FERRO 
PASSAR SECO 

NBR 10188/88 4 Mínimo 

SOLIDEZ DA COR – A FERRO 
PASSAR UMIDO 

NBR 10188/88 4 Mínimo 

PILLING ASTM-D 4970-16 4 Mínimo 
 
 

TECIDO FORRO DO CORPO MANGAS  JAQUETA 

ENSAIO NORMA RESULTADO TOLERÂNCIA 
QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
DE FIBRAS 

 NBR 13538/95 e NBR 
11914/92 ou IT-ETV-
242v2/ IT-ETV-243v2 

100% POLIÉSTER 
 

 
+/-5% 

 
GRAMATURA NBR 10591 65g/M²   +/-5% 

 
TÍTULO FIOSTRAMA 
 

NBR 13216  9 /tex +/-5% 
 

DENSIDADE (FIOS/CM) 
COLUNAS 

NBR 12060/91  15 FIOS/CM +/-5% 
 

DENSIDADE (FIOS/CM) 
CARREIRAS 

NBR 12060/91  19 FIOS/CM +/-5% 
 

ESPESSURA NBR 13371/05   0,50 mm +/-5% 

 

LIGAMENTO NBR 12996/93 e 
12546/91 

MEIA MALHA COM 
EFEITO 

QUADRICULADO 

NÃO SE 
APLICA 

SOLIDEZ DE COR – LAVAGEM 
DOM. E COM. 

(10 ESFERAS) NBR 
ISO 105 C06 

Mínimo 4 ----- 

SOLIDEZ DE COR – SUOR NBR ISO 105 E04  Mínimo 4 ----- 
 
 

TECIDO CALÇA BAILARINA 

ENSAIO NORMA RESULTADO TOLERÂNCIA 
QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE 
FIBRAS 

 NBR 13538/95 e NBR 
11914/92 ou IT-ETV-
242v2/ IT-ETV-243v2 

 90% POLIAMIDA 
10% ELASTANO 

 
+/-5% 

 
GRAMATURA NBR 10591 350 g/M²   +/-5% 

 
 
 

GALÃO 

ENSAIO NORMA RESULTADO TOLERÂNCIA 
QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE 
FIBRAS 

 NBR 13538/95 e NBR 
11914/92 ou IT-ETV-

65% POLIAMIDA 

35% POLIÉSTER 

 
+/-5% 



 

Página 100 de 118 
 

Alameda Tibiriçá, n° 374, Vila Nova, Mairiporã/SP - CEP: 07.600-000 - Fone: (11) 4419-8019 - E-mail: licitacao@mairipora.sp.gov.br 

 

 

242v2/ IT-ETV-243v2   

GRAMATURA NBR 10591 245g/M²   +/-5% 
 

DENSIDADE (FIOS/CM) COLUNAS NBR 12060 10 FIOS/CM +/-5% 
 

DENSIDADE (FIOS/CM) CARREIRAS NBR 12060 12 FIOS/CM +/-5% 
 

LIGAMENTO NBR 13460/95 e 
13460/95 

TUBULAR  NÃO SE 
APLICA 

 
AMOSTRAS E CRITERIOS DE AVALIAÇÃO 

 
A licitante detentora da melhor proposta do lote, será solicitado uma amostra de cada item do respectivo 
lote, constante no presente edital no PRAZO DE 7 (SETE) DIAS, SEM OBRIGATORIEDADE DE ESTAR 
PERSONALIZADA. As amostras poderam ser apresentadas em qualquer tamanho, juntamente com 
laudos emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro, conforme descrição no termo de referencia. 
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ANEXO II - MINUTA DE PROPOSTA DE PREÇO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2022 

PROCESSO Nº 21.477/2021 e apenso 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA USO DE 
DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA EM 
ANEXO. 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: 

ENDEREÇO: 

CNPJ: TELEFONE: 

I.E.: E-MAIL: 

DADOS BANCÁRIOS DA PROPONENTE: 

DATA:  

Obs.: Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante 
de que inexistem fatos que impeçam a participação da licitante neste certame, ou de que a mesma não foi 
declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
COTA PRINCIPAL 
 
LOTE 01 
 

Item  Qtde. Unidade Descrição 

  

  

Valor unit. Valor total 

1 100 PÇ 
JAQUETA OPERACIONAL EM TECIDO RIP 
STOP AZUL ESCURO NOITE 

   

2 200 PÇ 
CAMISA POLO AZUL MARINHO NOITE 
UNISSEX 

   

3 200 PÇ CAMISETA PRETA     

4 200 PÇ GANDOLA MANGA LONGA     

5 50 PÇ 
GANDOLA TÁTICA MANGA LONGA 
CAMUFLADA 

   

6 50 PÇ GANDOLA DE INVERNO TIPO TÁTICA     

7 300 PÇ CALÇA OPERACIONAL     

8 30 PÇ 
CALÇA TÁTICA CULOTE PARA 
MOTOCICLISTA AZUL MARINHO NOITE  
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9 50 PÇ CALÇA OPERACIONAL CAMUFLADA    

10 20 PÇ 
JAQUETA EM CORDURA COM PROTEÇÕES 
PARA USO DE MOTOCICLISTAS, UNISSEX  

   

11 100 PÇ CONJUNTO DE CHUVA IMPERMEÁVEL     

12 15 PÇ SAIA SOCIAL AZUL MARINHO NOITE     

13 5 PÇ TÚNICA FEMININA     

14 5 PÇ TÚNICA MASCULINA     

15 10 PÇ 
CAMISA SOCIAL MANGA LONGA BRANCA 
MASCULINA/FEMININA    

 

16 5 PÇ QUEPE FEMININO     

17 100 PÇ GORRO SEM PALA AZUL MARINHO NOITE    

18 200 PÇ 
 GORRO COM PALA (COBERTURA) AZUL 
MARINHO NOITE    

 

19 40 PÇ GORRO COM PALA GUARDA AMBIENTAL    

20 100 PÇ BOINA MILITAR     

21 100 PÇ AGASALHO EM TACTEL    

22 50 PÇ BERMUDA RONDA BIKE    

23 50 PÇ CAMISETA POLO DRY FIT RONDA BIKE     

24 250 PÇ CAMISA OPERACIONAL MASCULINA    

25 50 PÇ CAMISA OPERACIONAL FEMININA    

26 10 PÇ GRAVATA    

27 30 PÇ 
CALÇA SOCIAL AZUL MARINHO NOITE 
MASCULINA/FEMININA  

   

28 150 PÇ CAMISA POLO PRETA UNISSEX (SSP)     

29 250 PÇ TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO     

30 100 PÇ CALÇA OPERACIONAL (vigilante)    

31 100 PÇ 
CAMISA TÉRMICA SEGUNDA PELE 
UNISSEX AZUL MARINHO  

   

32 100 PÇ SOBRETUDO AZUL MARINHO NOITE     

33 300 PÇ CAMISETA AZUL     

Valor Total 
 

 
 
LOTE 02 

Item  Qtde. Unidade Descrição 

  

  

Valor unit. Valor total 

1 100 PÇ BOTA CANO CURTO    

2 10 PÇ 
BOTA DE ALTA PERFORMANCE, 
IMPERMEÁVEL, ERGONÔMICA, CANO 
LONGO PARA MOTOCICLISTAS  

   

3 30 PÇ COTURNO TÁTICO     

4 10 PÇ SAPATO SOCIAL FEMININO PRETO     

5 10 PÇ SAPATO SOCIAL MASCULINO PRETO    

6 120 PÇ CAPA DE COLETE BALISTICO MODULAR     
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7 100 PÇ CINTO TÁTICO DE NYLON    

8 100 PÇ CINTO DE NYLON    

9 50 PÇ COLDRE PARA PISTOLA 40 PT 100 TAURUS    

10 50 PÇ 
PORTA CARREGADOR DUPLO DE PISTOLA 
PT  100    

 

11 50 PÇ COLDRE TÁTICO DE PERNA    

12 20 PÇ CAPACETE PARA MOTOCICLETA     

13 100 PÇ TONFA CURTA    

14 100 PÇ PORTA TONFA     

15 70 PÇ ALGEMA    

16 100 PÇ PORTA ALGEMA    

17 100 PÇ APITO    

18 15 PÇ INTERCOMUNICADOR PARA CAPACETE     

19 15 PÇ JOELHEIRA ARTICULADA     

20 15 PÇ COTOVELEIRA MOTOCROSS    

21 15 PÇ LUVA MOTOCICLISTA     

22 50 PÇ BRAÇAL    

23 100 PÇ BOTA (vigilantes)     

Valor Total   

 
COTA RESERVADA PARA EMPRESAS MEs e EPPs 
 
LOTE 03 
 

Item  Qtde. Unidade Descrição 

  

  

Valor unit. Valor total 

1 500 PÇ JAQUETA     

2 500 PÇ CALÇA FAMININA     

3 1000 PÇ CAMISETA MANGA CURTA     

Valor Total   

 

VALOR TOTAL (Também por extenso): _____________________________. 

1 - Validade da proposta: 90 (noventa) dias; 

2 - Vigência da ata de registro de preços: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura;  

3 - Prazo de entrega: Os produtos deverão ser entregues em até 60 (sessenta) dias corridos, contados a 
partir da data de retirada da Autorização de Fornecimento e respectiva nota de empenho; 

4 - Local de entrega: As entregas deverão ser efetuadas em dias úteis, de 2ª a 6ª feira, no horário 
compreendido entre às 09:00 e 16:00 horas, correndo por conta da Contratada as despesas de 
embalagem, seguro, transporte, montagem, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes, 
nos seguintes endereços: LOTE 01 e LOTE 02 na na Secretaria Municipal de Segurança Pública, 
Transportes e Mobilidade Urbana localizada na Rua Jamil Salomão Chamma, nº 299, Cidade Jardim, 
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Mairiporã, SP e LOTE 03 no Almoxarifado da Secretaria de Educação, localizado à Rua Laudemiro 
Ramos, nº 1.020, Parque do Moinho, Mairiporã, SP. 

5 - Declaramos que esta empresa concorda que, caso a entrega do produto não seja feita de acordo com 
a amostra apresentada, a remessa será devolvida pela Contratante, cabendo à Contratada a reposição do 
objeto no prazo de 05 (cinco) dias úteis, de acordo com o padrão de qualidade apresentado anteriormente 
nas amostras;  

6 - Declaramos que esta empresa concorda que, caso seja classificada em 1º (primeiro) lugar no certame, 
apresentará em até 02 (dois) dias úteis após o término da sessão, nova proposta de Preços Readequada, 
com os valores dos itens, considerando a redução de valores unitários de maneira linear aplicada na 
mesma proporção da redução do valor do lote ofertado na etapa de lances verbais do Pregão; 

7 - Declaramos que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no Anexo I (Termo de 
Referência); 

8 - Declaramos que o preço apresentado contempla todos os custos diretos e indiretos referentes ao 
objeto licitado; 

9 - Declaramos que esta empresa não se encontra impedida e/ou suspensa de licitar e contratar com o 
Município de Mairiporã/SP, bem como não se encontra inidônea para licitar e contratar com a 
Administração Pública (artigo 87, inciso IV, Lei 8.666/93 e Súmula 51 TCE/SP), bem como se obriga a 
declarar superveniência de fato impeditivo da habilitação ou redução na sua capacidade financeira que 
venha a afetar as exigências contidas no edital; 

10 - Declaramos a disponibilidade de entrega dos laudos e certificações de qualidade e segurança, 
exigidos nas especificações técnicas dos produtos, devendo ser entregues em até 15 (quinze) dias 
corridos após sessão juntamente com as amostras.  

NOME DO REPRESENTANTE: 

RG: 

CPF: 

E-MAIL PESSOAL: 

CARGO: 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE: 
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ANEXO III - MINUTA DE HABILITAÇÃO PRÉVIA E DE NÃO OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2022 

PROCESSO Nº 21.477/2021 e apenso 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA USO DE 
DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA EM 
ANEXO. 

 

 A ____________________________________________ (nome do licitante), por seu representante 
legal (doc. Anexo), inscrita no CNPJ _________________, com sede ___________________________, nos 
termos do artigo 4º, VII, da Lei 10.520/2002, declara para os devidos fins de direito que cumpre plenamente 
os requisitos da habilitação estabelecidos no edital e que inexiste fato impeditivo para sua habilitação no 
Processo Licitatório em epigrafe e que está ciente da obrigatoriedade em declarar ocorrências posteriores. 

 Sendo expressão da verdade, subscrevo-me. 

Local e data. 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura (representante legal) 

Nome do Licitante 
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ANEXO IV - MINUTA DE CREDENCIAMENTO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2022 

PROCESSO Nº 21.477/2021 e apenso 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA USO DE 
DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA EM 
ANEXO. 

 

 

Através do presente, credenciamos o Sr. (a) ____________________, portador (a) da carteira de 
identidade ____________________ e CPF ____________________, a participar da Licitação instaurada 
pelo Município de Mairiporã/SP, em especifico ao Pregão Presencial 031/2022 referente ao Processo 
21.477/2021 e apenso, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para 
pronunciar-se em nome da empresa ____________________, bem como formular propostas, ofertar 
lances, recorrer, renunciar, firmar contratos e praticar todos os demais atos inerentes ao certame, a que 
tudo daremos por firme e valioso. 

Local e data. 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura (representante legal) 

Nome do Licitante 
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ANEXO V - TERMO DE COMPROMETIMENTO – LEI 123/06 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2022 

PROCESSO Nº 21.477/2021 e apenso 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA USO DE 
DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA EM 
ANEXO. 

 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 
convocatório, que a empresa_____________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ 
________________________ é Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor 
Individual, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, e declara que a empresa acima nominada não se inclui dentre as hipóteses previstas no parágrafo 
4º do Art. 3º da referida Lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de 
desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial nº 031/2022, realizado pela Prefeitura do 
Município de Mairiporã. 

Local e data. 

 

 

________________________________________ 

Assinatura (representante legal) 

Nome do Licitante 

  



 
 

Página 108 de 118 
 

Alameda Tibiriçá, n° 374, Vila Nova, Mairiporã/SP - CEP: 07.600-000 - Fone: (11) 4419-8019 - E-mail: licitacao@mairipora.sp.gov.br 

 

ANEXO VI - MINUTA DE DECLARAÇÃO DO ARTIGO 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2022  

PROCESSO Nº 21.477/2021 e apenso 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA USO DE 
DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA EM 
ANEXO. 

 

DECLARAMOS, em atendimento ao previsto no Edital de Pregão Presencial 031/2022 e em 
cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal que não possuímos em 
nosso quadro de pessoal empregados (s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre e em qualquer trabalho menor (es) de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de 14 (quatorze) anos. 

Local e data. 

 

 

________________________________________ 

Assinatura (representante legal) 

Nome do Licitante 
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ANEXO VII - MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PUBLICO NOS 
QUADROS DA EMPRESA 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2022 

PROCESSO Nº 21.477/2021 e apenso 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA USO DE 
DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA EM 
ANEXO. 

 

A empresa ____________________, portadora do CNPJ ____________________, através de seu 
representante legal, declara sob as penas da Lei, que até a presente data, que, não possui em seu quadro 
funcional e/ou societário, servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável 
pela licitação. 

Por ser verdade, firmo o presente. 

Local e data. 

 

 

________________________________________ 

Assinatura (representante legal) 

Nome do Licitante 
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ANEXO VIII - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS XXX/XXX 

PROCESSO 21.477/2021 e 
apenso 

PREGÃO PRESENCIAL 031/2022 

Aos _____ dias do mês de _____ de 2022, autorizada pelo processo de Pregão Presencial 031/2022, foi 
lavrada a presente Ata de REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, 
PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE 
REFERÊNCIA EM ANEXO, de acordo com o disposto no art. 15, II, da Lei n.º 8.666/93, e das disposições 
contidas na Lei nº 10.520/02, e nos Decretos Municipais 5.504/2009, 8.225/2017 e 8.303/2017 e Processo 
nº 21.477/2021 e apenso que conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o 
relacionamento Prefeitura e Fornecedor: 

1. Consideram-se registrados, para EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA USO DE 
DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA EM 
ANEXO. 

, o fornecedor __________, estabelecido à __________, nº __________, bairro __________, cidade de 
__________, Estado de __________, inscrito no CNPJ __________, de acordo com a tabela abaixo: 

ITEM QUANT. UNID. OBJETO MARCA 
R$ 

UNIT. 
R$ TOTAL 

       

2. Havendo interesse, a Prefeitura convocará o Fornecedor para a assinatura do contrato ou retirar 
instrumento equivalente (Autorização de Fornecimento) e entrega do(s) item(ns) que se sagrou vencedor, 
nos termos do Edital; 

3. Vigência da Ata: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura; 

4. Prazo de entrega: Os produtos deverão ser entregues em até 60 (sessenta) dias corridos, contados a 
partir da data de retirada da Autorização de Fornecimento e respectiva nota de empenho; 

5. Local de entrega: As entregas deverão ser efetuadas de forma parcelada, em dias úteis, de 2ª a 6ª feira, 
no horário compreendido entre às 09:00 e 16:00 horas, correndo por conta da Contratada as despesas de 
embalagem, seguro, transporte, montagem, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes, 
nos seguintes endereços: : LOTE 01 e LOTE 02 na na Secretaria Municipal de Segurança Pública, 
Transportes e Mobilidade Urbana localizada na Rua Jamil Salomão Chamma, nº 299, Cidade Jardim, 
Mairiporã, SP e LOTE 03 no Almoxarifado da Secretaria de Educação, localizado à Rua Laudemiro 
Ramos, nº 1.020, Parque do Moinho, Mairiporã, SP. 

6. O fornecedor obriga-se a fornecer os produtos em estrita conformidade com o objeto licitado, obrigando-se 
ainda a substituí-los, se necessário, num prazo de 05 (cinco) dias úteis, de acordo com o padrão de 
qualidade apresentado anteriormente nas amostras; 

7. Condições de pagamento: Pelo fornecimento dos produtos, a prefeitura efetuará o pagamento ao 
fornecedor em até 28 (vinte e oito) dias corridos após o aceite da nota fiscal; 

8. Dados bancários do fornecedor: __________; 
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9. As despesas decorrentes do fornecimento correrão à conta de recursos próprios do orçamento vigente 
alocados sob as dotações orçamentárias do orçamento municipal, as quais serão indicadas no momento 
da eventual contratação;  

10. As contratações advindas deste registro de preços serão regidas pelas disposições das Leis 10.520/02 
e 8.666/93, e dos Decretos Municipais 5.504/09 e 8.225/17 e 8.303/17, bem como pelo estabelecido nesta 
ata; 

11. Este registro de preços não obriga a prefeitura a firmar contratações com o fornecedor, ficando-lhe 
facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do 
registro em igualdade de condições; 

12. O descumprimento do presente, assim como a inexecução total ou parcial do contrato, sujeitará o 
fornecedor às penalidades constantes do Edital de Pregão Presencial 031/2022 e legislação aplicável; 

13. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da PREFEITURA e nas 
hipóteses dos artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93, ou a pedido justificado do FORNECEDOR, nos termos 
do disposto no artigo 18 do Decreto Municipal nº 8.225/17; 

14. O fornecedor deverá manter, enquanto vigorar o Registro de Preços e em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão 
Presencial 031/2022; 

15. As questões oriundas deste termo e dos contratos ou pedidos de fornecimento serão dirimidos no Foro 
da Comarca de Mairiporã/SP; 

16. Para constar, lavrou-se o presente termo, que vai assinado pelo Senhor __________, Secretário de 
__________, representando a Prefeitura, e pelo Senhor __________, portador da Cédula de Identidade 
RG __________ e CPF __________, representando o fornecedor. 

 

________________________________ 

PREFEITURA 

 

 

________________________________ 

FORNECEDOR 

TESTEMUNHAS: 

1) ________________________________ 

 

2) ________________________________ 
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ANEXO IX - MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO __________, QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ/SP E 
A EMPRESA __________. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2022 

PROCESSO Nº 21.477/2021 e apenso 

Pelo presente instrumento que entre si fazem, de um lado a Prefeitura Municipal de Mairiporã/SP, 
sediada à Alameda Tibiriçá, nº 374, CNPJ 46.523.163/0001-50, nesta cidade, neste ato representada pelo 
Senhor __________, Secretário Municipal de __________, de ora em diante denominada simplesmente 
contratante e, de outro lado a Empresa __________, inscrita no CNPJ __________, estabelecida na 
__________, neste ato representada por __________, portador da Cédula de Identidade RG __________, 
inscrito no CPF __________, de ora em diante denominada simplesmente contratada, tem pelo presente, 
justo e contratado, o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E VALOR 

1.1 Constitui objeto do presente contrato a AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA USO DE DIVERSAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS, conforme Edital do Pregão nº 031/2022, Processo nº 21.477/2021 e apenso 
e Proposta Comercial da CONTRATADA, compreendendo: 

ITEM QUANT. UNID. OBJETO MARCA 
R$ 

UNIT. 
R$ 

TOTAL 

       

1.2 O Processo Licitatório supracitado, o edital, seus anexos e a Proposta Comercial da Contratada são 
partes integrantes deste instrumento de contrato, como se aqui transcritos estivessem. 

1.3 Os valores unitários são aqueles estabelecidos no Mapa de Apuração de Preços, registrados na ata da 
sessão de Pregão, referente aos itens transcritos na tabela acima. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS 

2.1 De vigência: A vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura. 

2.1.1 O prazo de vigência desse contrato poderá ser prorrogado caso haja interesse da Administração e 
concordância da empresa contratada, respeitados os ditames do artigo 57 da Lei 8.666/93. 

2.2 Prazo de entrega: Os produtos deverão ser entregues em até 60 (sessenta) dias corridos, contados a 
partir da data de retirada da Autorização de Fornecimento e respectiva nota de empenho. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA 

3.1 Se o objeto entregue pela CONTRATADA não estiver de acordo com a amostra apresentada, a 
remessa será devolvida e a CONTRATADA terá que repor a mercadoria de acordo com o padrão de 
qualidade apresentado nas amostras no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL DE ENTREGA 

4.1 Local de entrega: As entregas deverão ser efetuadas de forma parcelada, em dias úteis, de 2ª a 6ª 
feira, no horário compreendido entre às 09:00 e 16:00 horas, correndo por conta da Contratada as 
despesas de embalagem, seguro, transporte, montagem, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários 
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decorrentes, nos seguintes endereços: : LOTE 01 e LOTE 02 na na Secretaria Municipal de Segurança 
Pública, Transportes e Mobilidade Urbana localizada na Rua Jamil Salomão Chamma, nº 299, 
Cidade Jardim, Mairiporã, SP e LOTE 03 no Almoxarifado da Secretaria de Educação, localizado à 
Rua Laudemiro Ramos, nº 1.020, Parque do Moinho, Mairiporã, SP. 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.1 Dá-se ao presente contrato o valor total de R$ __________ (__________); 

5.2 Pelo fornecimento dos produtos, a prefeitura efetuará o pagamento ao fornecedor em até 28 (vinte e 
oito) dias corridos após o aceite da nota fiscal; 

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

6.1 As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão por conta de recursos próprios 
do orçamento vigente, alocados sob as seguintes dotações orçamentárias: (serão inseridas quando da 
eventual contratação) __________. 

6.2 Não haverá reajustamento nos preços propostos, salvo, se por razões supervenientes, os prazos 
ultrapassarem o período de 12 (doze) meses a partir da data base e serão realizados conforme os 
procedimentos: 

6.2.1 O índice de reajuste será o IPC FIPE (Geral); 

6.2.2 A data base adotada será __________/__________ (Mês / Ano); 

6.3 São dados bancários da CONTRATADA: __________. 

CLAUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES  

7.1 Da Contratada: 

7.1.1 A contratada obriga-se a fornecer o objeto em até 60 (sessenta) dias corridos, após a data de 
retirada da Autorização de Fornecimento e respectiva nota de empenho; 

7.1.2 A contratada obriga-se a fornecer o produto em estrita conformidade com o objeto licitado, obrigando-
se ainda a substituí-los, se necessário, num prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

7.1.3 Caberá à contratada manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as suas 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação.  

7.1.4 Atender a todas as despesas e encargos de qualquer natureza com pessoal de contratação, 
necessários a execução do contrato, inclusive os encargos de natureza trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, de acidentes de trabalho e outros semelhantes, relativos à execução do objeto deste contrato, sem 
qualquer vínculo com o contratante. 

7.2 Da Contratante: 

7.2.1 Apresentar esclarecimentos necessários para a execução do contrato. 

7.2.2 Efetuar o pagamento de forma convencionada na Clausula Quinta deste contrato, dentro do prazo 
previsto, desde que atendida as formalidades previstas. 

7.2.3 Notificar, por escrito, a CONTRATADA, fixando-lhe prazos para corrigir eventuais irregularidades 
encontradas na execução do contrato, bem como, quando da aplicação de multas, retenção por danos 
causados e quaisquer débitos da CONTRATADA. 

7.2.4 Emitir a devida Ordem de Fornecimento (OF) para o fornecimento da contratação pretendida. 
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CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES CONTRATUAIS  

8.1 Pelo descumprimento total ou parcial das condições contratuais, a CONTRATANTE poderá aplicar à 
CONTRATADA as seguintes penalidades, além da responsabilização civil e penal cabíveis, sem prejuízo 
as demais sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal 8.666/93. 

8.1.1 Multa de mora de até 1% (hum por cento) do valor do contrato por dia de atraso na entrega do objeto 
deste contrato, até o 10º (décimo) dia de atraso sobre o valor do objeto não executado; 

8.1.2 Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto pela inexecução parcial ou total, quando o 
atraso for superior a 10 (dez) dias, com o consequente cancelamento da nota de empenho ou documento 
correspondente; 

8.1.3 Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato, no caso da adjudicatária, desistir 
do mesmo ou causar sua rescisão, ou ainda quando a contratada ceder o contrato, no todo ou em parte, a 
pessoa física ou jurídica, sem autorização da contratante, devendo reassumir o contrato no prazo máximo 
de 15 (quinze) dias, contados da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais; 

8.1.4 Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com o Município de 
Mairiporã/SP, pelo prazo de até 05 (cinco) anos quando, por culpa da CONTRATADA, e se for o caso, 
descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Município de Mairiporã/SP pelo prazo de 05 (cinco) 
anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 

8.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
subitem anterior; 

8.1.6 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 
interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhes franqueada vista ao processo. 

8.1.7 Caso seja constatado que o produto entregue pela contratada não apresente as condições exigidas 
no termo de referência, caberá a substituição do mesmo e aplicação de multa prevista no subitem 8.1.1; 

8.1.8 Multa de até 5% sobre o valor total do contrato por descumprimento de quaisquer obrigações 
decorrentes do ajuste que não estejam previstos nos subitens acima. 

8.1.9 O montante da multa poderá a critério do Município ser cobrado de imediato ou compensado com 
valores de pagamentos devido a empresa contratada, respeitado, previamente, o direito de defesa. 

8.1.10 As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a de outra. 

8.1.11 Garantido o contraditório e a ampla defesa, e decorrido o prazo para interposição de eventual 
recurso, o prazo para pagamento de multa será de 05 (cinco) dias uteis a contar da intimação da empresa. 
Não havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito como divida ativa, sujeitando-se ao processo 
judicial de execução, podendo também ser retido de eventuais créditos da Contratada. 

8.1.12 As penalidades previstas nesta clausula tem caráter de sanção administrativa, consequentemente a 
sua aplicação não exime a contratada de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar ao Município. 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

9.1 A contratante poderá rescindir o presente contrato nas hipóteses dos artigos 77, 78 e 79 da Lei 
8.666/93, bem como pelo não cumprimento, pela contratada, de alguma cláusula do presente ou constante 
do Edital de Pregão 031/2022. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

10.1 O presente contrato rege-se pela Lei 8666/93, Lei Complementar 123/06, e Lei 10.520/02 bem como 
pelo que consta da peça editalícia, aplicando-se supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições de Direito Privado, para os casos omissos.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

11.1 As partes submetem-se às normas das Leis 8.666/93 e 10.520/02, cujos dispositivos fundamentarão 
a solução dos casos omissos, em complemento ao Edital do Pregão Presencial 031/2022, do Processo 
Licitatório competente. 

11.2 Fica eleito o Foro da Comarca de Mairiporã/SP para nele serem dirimidas as dúvidas advindas do 
presente contrato. 

11.3 Fica designado (a) como Gestor (a) do Contrato o Senhor (a) __________ que será responsável pelo 
acompanhamento, fiscalização da execução do contrato e outras responsabilidades, nos termos do artigo 
67 e seus §§ da Lei n° 8.666/93. 

E por assim estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, para um só efeito. 

Local e data. 

_______________________________ 

PREFEITURA 

________________________________ 

FORNECEDOR 

__________________________________________ 

NOME: Gestor do Contrato (Ciência e Anuência) 

TESTEMUNHAS: 

1) ________________________________ 

 

2) ________________________________  
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ANEXO X - TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

(Redação dada pela Resolução nº 03/2017) 

 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Mairiporã/SP. 

CONTRATADO: __________. 

TERMO DE CONTRATO: XXX/XXXX. 

PROCESSO Nº 21.477/2021 e apenso 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA USO DE 
DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA EM 
ANEXO. 

 

ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*) __________. 

 

Pelo Presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, 
Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme 
dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, 
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder 
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei 
Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos 
processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser 
comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de 
defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

Local e data. 

 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: __________. 

Cargo: __________. 
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CPF: __________. RG: __________. 

Data de Nascimento: ___/___/____. 

Endereço Residencial Completo: __________. 

E-mail institucional: __________. 

E-mail pessoal: __________. 

Telefone(s) __________. 

Assinatura: ___________________________________. 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

 

Pelo CONTRATANTE: 

Nome: __________. 

Cargo: __________. 

CPF: __________. RG: __________. 

Data de Nascimento: ___/___/____. 

Endereço Residencial Completo: __________. 

E-mail institucional: __________.  

E-mail pessoal: __________. 

Telefone(s) __________. 

Assinatura: ___________________________________. 

 

Pela CONTRATADA: 

Nome: __________. 

Cargo: __________. 

CPF: __________. RG: __________. 

Data de Nascimento: ___/___/____. 

Endereço Residencial Completo: __________. 

E-mail institucional: __________. 

E-mail pessoal: __________. 

Telefone(s) __________. 

Assinatura: ___________________________________. 

Advogado: 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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ANEXO XI - PROTOCOLO DE ENTREGA DE AMOSTRAS 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2022 

PROCESSO Nº 21.477/2021 e apenso 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA USO DE 
DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA EM 
ANEXO. 

 

Declaramos, para os devidos fins, que a empresa __________, CNPJ __________, representada 
pelo(a) Sr. (a) __________, CPF __________, em cumprimento ao capítulo XII Edital do Pregão 
Presencial nº 031/2022, apresentou: 

1. AMOSTRAS 

   AMOSTRA 

ITEM ITEM ESPECIFICAÇÃO SIM NÃO 

     

     

     

     

     

2. As amostras da(s) licitante(s) classificadas em primeiro lugar serão recolhidas pela Coordenadoria de 
Compras, Licitações e Contratos, situado no Paço Municipal, na Alameda Tibiriçá, nº 374, no Município e 
Comarca de Mairiporã, Estado de São Paulo, no horário das 8h00m às 16h00m., Fone: (11) 4419-8019 - 
E-mail: licitacao@mairipora.sp.gov.br., para posterior análise da Secretaria Municipal de Educação, fone 
(11) 4604-4730, e-mail sme.administracao@mairipora.sp.gov.br., para verificação do objeto a ser 
entregue. 

 

Mairiporã/SP, __________ de __________ de 2022. 

 

________________________________ 

Responsável pelo Recebimento 

Ciente: ________________________________ 

Representante da licitante vencedora 
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