
 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇO 

PARA O FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE, 

DEFESA CIVIL, VIGIA MUNICIPAL, GUARDA MUNICIPAL E TRÂNSITO . 

 A Prefeitura do Município de Cabreúva, torna público que, através de seu 

Prefeito, Sr Antônio Carlos Mangini, ora denominada Autoridade Competente, na 

forma do disposto no Decreto Municipal n° 377/2007, fará realizar procedimento 

licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, N° 015/2021 com critério de 

julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o fornecimento/aquisição dos 

itens descritos no ANEXO I – Termo de Referência, Processo Administrativo 

3063/2021, Licitação que será regida pela Lei Federal N° 10.520/02, Decreto 

Municipal N° 377 de 29 de março de 2007, aplicando-se subsidiariamente no que 

couberem, as disposições da Lei Federal N° 8.666/93 com alterações, Lei 

Complementar N° 123/06 atualizada pela Lei N° 147/14 e demais normas 

regulamentares aplicáveis a espécie e condições estabelecidas pelo presente Edital.  

CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 12/05/2021 às 09:59:59 

ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS E ÍNICIO DE SESSÃO PÚBLICA: 

12/05/2021 AS 10:00 HORAS 

Será conduzido pelo pregoeiro Watley Weverton Luan de Amorim, com auxílio da 

equipe de apoio. Para todas as referências de tempo será observado o horário de 

Brasília (DF). 

LOCAL: www.bbmnetlicitacoes.com.br 

 O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, 

mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas 

fases através do sistema de Pregão Eletrônico (Licitações) da Bolsa Brasileira de 

Mercadorias. 

 Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do Município de Cabreúva, 

denominado Pregoeiro, mediante inserção e monitoramento de dados gerados ou 

transferidos para o aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica da Bolsa 

Brasileira de Mercadorias (www.bbmnetlicitacoes.com.br). 

 O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos no 

presente edital para o credenciamento junto ao provedor do sistema para 

participação da licitação, bem como cadastramento e a abertura da proposta, 

atentando também para a data e horário para início da disputa. 

1. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

1.1 Poderão participar desta licitação qualquer firma individual ou sociedade, 

regularmente estabelecida no País, que satisfaçam todas as exigências, 

especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos e sejam 

detentoras de senhas para participar de procedimentos eletrônicos junto 

a Bolsa Brasileira de Mercadorias. 
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1.2 O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para 

participar do pregão, diretamente no site da Bolsa Brasileira de 

Mercadorias, até o horário fixado no Edital para inscrição e cadastramento. 

 

1.3 A participação do Pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e 

credenciamento do licitante, até o limite de horário previsto no Edital. 

 

1.4 O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do licitante, 

que pagará a Bolsa Brasileira de Mercadorias, provedora do sistema 

eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização dos recursos de 

tecnologia da informação, consoante tabela fornecida/emitida pela 

entidade, nos termos do Artigo 5°, Inciso III, da Lei N° 10.520/2002. 

 

1.5 Além das vedações estabelecidas pelo Art. 9° da lei Federal N° 8.666/93, 

não será permitida a participação de empresas: 

 

a) Estrangeiras que não funcionem no País; 

b) Em formas de consórcios ou grupos de empresas; 

c) Que tenham sócios em comum, estiver em Falência Decretada, 

Concurso de Credores, Dissolução ou Liquidação; 

d) Impedidas e Suspensas de licitar e/ou contratar nos termos do inciso 

III do artigo 87 da Lei Federal N°8.666/93 e suas alterações, do artigo 

7° da Lei Federal N° 10.520/02 e da Súmula N° 51 do Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo; 

e) Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10 da Lei Federal 

N°9.605/98; 

f) Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas; 

2. DO OBJETO 

2.1. Tem por objeto o presente Edital de Pregão Eletrônico objetivando o     

REGISTRO DE PREÇO PARA O FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DEFESA CIVIL, VIGIA MUNICIPAL, 

GUARDA MUNICIPAL E TRÂNSITO nas condições descritas no Anexo I, 

termo de Referência do Edital. 

3. DO EDITAL 

3.1     O presente Edital se submete integralmente ao disposto na Lei 

Complementar N° 123/06 atualizado pela Lei Complementar N° 

147/14, atendendo o direito de tratamento diferenciado e favorecido a 

ser dispensado as microempresas e empresas de pequeno porte e 

microempreendedores individuais no âmbito dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

3.2 Compõem este Edital os seguintes anexos: 



 
 ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 ANEXO II – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO 

 ANEXO III – MODELO DECLARAÇÕES 

 ANEXO IV – FICHA TÉCNICA DESCRITIVA 
 

4.DOS RECURSOS FINANCEIROS 

4.1.  As despesas decorrentes da presente licitação irão onerar, de acordo 

com as necessidades, verbas das Secretarias Interessadas, 

pertencentes exclusivamente ao quadro da Administração Pública 

Municipal. 

5. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO 

 

5.1.  A DETENTORA obriga-se a fornecer o objeto desta licitação, conforme 

especificações, prazos e condições estabelecidas neste Edital, em seus 

anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de 

divergência, as especificações e condições estabelecidas no 

instrumento convocatório. 

 

5.2. Correrão por conta da DETENTORA as despesas para efetivo 

atendimento ao objeto licitado, tais como embalagens, seguro, 

transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e a 

entrega deverá ocorrer sem prejuízo dos serviços normais da Prefeitura 

de Cabreúva  

 

5.3. O prazo de entrega será de 30 (trinta) dias corridos, contados da data 

de recebimento da Autorização de Fornecimento. 

 

5.3.1 Eventual pedido de prorrogação deverá ser protocolado, antes do 

vencimento do prazo de entrega, devidamente justificados pela 

DETENTORA, para ser submetido à apreciação superior  

 

5.4. O objeto deverá ser entregue observando-se as seguintes condições: 

 

A) LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Saúde – Rua Fernando 

Nunes,838, Jacaré, tel 11 4528 1233. 

 

B) LOCAL DE ENTREGA: Guarda Municipal - Rua Pirahy, 209, 

Jacaré – TEL: (11) 4528-1597 

 

DIAS E HORÁRIOS: de segunda a sexta feira das 8:00 as 10:30 

e das 12:30 as 15:30 hs. 

 



 
5.4.1. O objeto será recebido observando-se as seguintes condições: 

 

A) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da 

conformidade do objeto com as especificações deste Edital, 

em até 5 (cinco) dias após a entrega dos bens; e 

 

B) Definitivamente, após a verificação da qualidade do objeto 

e consequente aceitação, em até 10 (dez) dias após o 

recebimento provisório.    

 

5.5.  Constatadas irregularidades no objeto entregue, a Prefeitura de 

Cabreúva, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:  

  

A) Rejeita-lo no todo ou em parte se não corresponder as 

especificações do Anexo I – termo de Referência do Edital, 

determinando sua substituição/correção; 

 

B) Determinar sua complementação se não houver diferença de 

quantidades ou partes; 

 

C) As irregularidades deverão ser sanadas pela DETENTORA, no prazo 

de até 05 (cinco) dias úteis da data de recebimento por ela 

notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado; 

 

D) O recebimento não exime a DETENTORA de sua responsabilidade, 

na forma da lei, pela qualidade, correção e segurança dos produtos 

entregues. 

   

6. DO PAGAMENTO 

 

6.1. De acordo com o objeto deste certame a empresa vencedora 

apresentará a Prefeitura de Cabreúva a Nota fiscal/Fatura referente a 

cada item entregue. 

 

6.2. A Prefeitura de Cabreúva terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 

da apresentação da Nota Fiscal/Fatura para aceita-la ou rejeita-la. 

 

6.3. A nota Fiscal/Fatura não aprovada pela Prefeitura de Cabreúva será 

devolvida a empresa vencedora da licitação para as necessárias 

correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-

se o prazo estabelecido no item 6.2, a partir da data de sua 

apresentação. 

 



 
6.4. A devolução da Nota Fiscal/Fatura não aprovada pela Prefeitura de 

Cabreúva em hipótese alguma servirá de pretexto para que a empresa 

suspenda os fornecimentos.  

 

6.5. O Município de Cabreúva providenciará o pagamento no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da data de aceite da Nota Fiscal/Fatura pela 

Prefeitura de Cabreúva. 

 

6.5.1. A DETENTORA deverá informar a PREFEITURA DE CABREÚVA na Nota 

Fiscal/Fatura o banco/agência, bem como o número da conta corrente 

correspondente ao CNPJ da DETENTORA para realização dos 

pagamentos. 

 

6.6. No caso de DETENTORA em situação de recuperação judicial, deverá 

apresentar declaração, relatório ou documento equivalente de seu 

administrador-judicial, ou se o administrador-judicial for pessoa 

jurídica, do profissional responsável pela condução do processo, de que 

está cumprindo o plano de recuperação judicial.  

 

6.7. No caso da DETENTORA em caso de recuperação extrajudicial, junto 

com os demais comprovantes, deverá apresentar comprovação 

documental de que está cumprindo as obrigações do plano de 

recuperação extrajudicial. 

  7. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

8.1.  Para julgamento será Adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM, 

observado o prazo para fornecimento, as especificações técnicas, 

parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais 

condições definidas no Anexo I – Termo de Referência. 

8. DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

8.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de 

apoio, que terá em especial, as seguintes atribuições:   

  A) Acompanhar os trabalhos de equipe de apoio; 

 B) Responder as questões formuladas pelos fornecedores, 

relativas ao certame; 

 C) Abrir as propostas de preços e analisar a aceitabilidade das 

propostas; 

 D) Desclassificar propostas indicando os motivos; 

 E) Conduzir os procedimentos relativos aos lances e a escolha 

da proposta do lance de menor preço; 



 
 F) Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro 

lugar; 

 G) Declarar o vencedor; 

 H) Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos 

recursos; 

 I) Elaborar a ata de sessão de abertura da licitação com o auxílio 

eletrônico; 

 J) Encaminhar o processo a autoridade superior para homologar 

e autorizar a contratação; 

 K) Abrir processo administrativo para apuração de 

irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na 

legislação. 

09. DO CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA DE 

LICITAÇÕES DA BBMNet 

9.1. Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de 

acesso poderão ser iniciados diretamente no site de licitações no endereço 

eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso “credenciamento – licitantes 

(fornecedores)”. 

9.2. As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico 

poderão ser dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por 

telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico 

www.bbmnetlicitacoes.com.br. 

9.3. Qualquer dúvida dos interessados em relação aoacesso no sistema 

BBMNET Licitações poderá ser esclarecida através dos canais de atendimento 

da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de segunda a sexta feira, das 8:00 as 

18:00 horas (horário de Brasília) através dos canais informados no site 

www.bbmnetlicitacoes.com.br. 

9.4. A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha 

pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente 

encaminhamento da proposta de preços por meio do sistema eletrônico no 

sitio www.bbmnetlicitacoes.com.br, opção “Login”, opção “Licitação Pública”, 

“Sala de Negociação”. 

9.4.1. As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até 

data e horário definidos, conforme indicação na primeira página deste Edital. 

9.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente 

da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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9.6. Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva 

do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes 

para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua 

atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

9.7. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 

sessão do pregão será suspensa e terá reinicio somente após 

reagendamento/comunicação expressa aos participantes via “chat” do 

sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da 

sessão. 

9.8. Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a 

quantidade de lotes, o pregoeiro designará novo dia e horário para a 

continuidade do certame. 

9.9. O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das 

propostas e a adjudicação do objeto deve ser acompanhado pelos 

participantes por meio do portal “www.bbmnetlicitacoes.com.br”,que 

veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e 

outras decisões referentes ao procedimento. 

10. DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 

10.1. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico, Anexo IV, 

pressupõe o pleno conhecimento e atendimento as exigências de habilitação 

previstas no Edital. O licitante será responsável por todas as transações que 

forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes 

e verdadeiras as suas propostas e lances. 

10.2. A proposta de preço deverá ser enviada mediante digitação no sistema 

eletrônico, devendo, obrigatoriamente, ser também encaminhada a ficha 

técnica descritiva do objeto, conforme o modelo do Anexo IV, por meio de 

transferência eletrônica de arquivo (upload) ao sistema. 

10.3. O licitante deverá, em campo próprio da ficha descritiva do objeto, 

Anexo IV, informar a marca e a descrição completa do produto ofertado; a 

não inserção das especificações, implicará na desclassificação da empresa, 

face a ausência de informação suficiente para análise e classificação da 

proposta. 

10.4. A validade da proposta constante em campo próprio da ficha técnica 

descritiva do objeto (Anexo IV) será de 60 (sessenta) dias. 

10.5. A inclusão de qualquer documento, diferente do modelo estabelecido 

neste Edital, acarretará a desclassificação do licitante. 

10.6 Por força da legislação vigente é vedada a identificação do licitante, sob 

pena de desclassificação. 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/


 
11. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 

11.1 A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e 

encaminhamento da proposta inicial de preço, terá início a sessão pública do 

pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, 

passando o pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas; 

11.2 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão 

estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance 

ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e 

respectivo horário e valor. 

11.3 O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor 

lance registrado, desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e 

diferente de qualquer lance válido para o item. 

11.4 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

11.5 Fica a critério do Pregoeiro a autorização da correção de lances digitados 

errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de 

lances. 

11.6 Após o credenciamento das propostas, durante a sessão de disputa de 

lances, não será aceito pedidos de desclassificação do licitante para o item 

alegando como motivo “erro de cotação” ou qualquer outro equívoco da 

mesma natureza. Após a sessão de disputa de lances, durante a fase de 

aceitação/habilitação não será aceito pedido de desclassificação do licitante 

aduzindo em sua defesa causas, razões ou circunstâncias que visivelmente só 

ocorreram por responsabilidade objetiva do licitante.  

11.7 As sanções previstas para os pedidos de desclassificação que 

ocasionarem o retardamento da execução do objeto, ou que por outra razão 

não mantiver a proposta ficará impedido de licitar e contratar com a União, 

Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de 05 (cinco) anos conforme 

regra o artigo 7° da Lei N° 10.520/02. 

11.8 Estarão excluídos da aplicação das penalidades do item 12.7, os fatos 

decorrentes de “caso fortuito” ou “força maior”. Na hipótese de incidência do 

caso é garantida a defesa prévia.   

11.9 Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão 

informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema 

não identificará o autor dos lances aos demais participantes. 

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

competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer 

acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, 

quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados. 



 
11.11 Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a 

sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinicio somente após 

comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, 

através de mensagem eletrônica “chat” ou e-mail divulgando data e hora da 

reabertura da sessão. 

11.12 A etapa de lances da sessão pública será encerrada por prorrogação 

automática, ou seja, se um participante oferecer lances nos últimos minutos, 

informando o “Dou-lhe uma”. Se ninguém der outro lance, o sistema informa 

“Dou-lhe duas”, em seguida a negociação é fechada. Entretanto, se algum 

licitante der um lance após o “Dou-lhe uma” ou “Dou-lhe duas”, o sistema é 

novamente reiniciado, assim como sua contagem. A negociação só é 

encerrada quando ninguém mais oferecer lances nos minutos finais. Iniciada 

a fase de fechamento de lances, os licitantes serão avisados via “chat”. 

11.13 O sistema informará a proposta de menor preço (ou melhor proposta) 

imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o 

caso, após negociação e decisão do Pregoeiro acerca da aceitação do lance de 

menor valor. 

11.14 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o 

fornecedor desatender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou o lance subsequente, verificando sua compatibilidade e a 

habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o 

Edital. Também nesta etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante 

para que seja obtido preço melhor. 

11.15 Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade 

entre a proposta de menor preço e valor estimado para contratação. 

11.16 Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto 

será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço. 

11.17 Ocorrendo a situação a que se referem os subitens 12.15 e 12.16 deste 

Edital, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtido melhor 

preço.  

11.18 Da sessão, o sistema gerará Ata circunstanciada, na qual estarão 

registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes. 

11.19 Deverá ser emitida pelo sistema eletrônico de pregão a COV – 

Confirmação de Venda, contendo as qualificações e especificações técnicas 

detalhadas do sistema ofertado. 

12. DA HABILITAÇÃO 

12.1 Os documentos relativos a HABILITAÇÃO estão relacionados no ANEXO 

II deste Edital. 



 
12.2 Os documentos relativos a habilitação, acompanhados da proposta 

escrita de preços, do licitante declarado Vencedor, deverão ser encaminhados 

no prazo máximo de 02 (duas) horas, contados do encerramento da sessão 

pública virtual, para o e-mail licitacao@cabreuva.sp.gov.br e no prazo de 03 

(três) dias úteis em originais ou cópias autenticadas, para o seguinte 

endereço: Rua Floriano Peixoto 158, Centro, Cabreúva, SP, CEP 13315-000. 

12.3 Após a conferência dos documentos e proposta enviados, se estiverem 

de acordo com o solicitado, será aberto o prazo para manifestação de intenção 

de interposição de recursos. 

12.4 O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro dos 

prazos estabelecidos, acarretará na desclassificação e/ou inabilitação do 

licitante, bem como as sanções previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro 

convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente. 

13.DA PROPOSTA ESCRITA 

13.1 As empresas vencedoras, deverão enviar a proposta escrita de preços, 

em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo 

representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em 

linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinha contendo os 

seguintes elementos: 

A) Preços unitários e totais dos itens, expressos em moeda corrente 

nacional, apurados a data de sua apresentação, incluindo, além do 

lucro, todas as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, 

fretes e demais encargos, assim como todas as despesas diretas ou 

indiretas relacionadas com o integral fornecimento do objeto da 

presente licitação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou 

previsão inflacionária. 

B) Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição 

Estadual, endereço completo, número de telefone, número de agencia 

e conta bancária, além da indicação de e-mail para envio de 

Autorização de Fornecimento e Ata de registro de Preços. 

C) O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) 

dias, contados da abertura das propostas virtuais; 

D) Especificação completa do produto oferecido e marca, contendo 

informações técnicas que possibilitem a sua completa avaliação, 

conforme descrito no Anexo I deste Edital; 

 13.2 Serão desclassificadas as propostas: 

A) Cujo objeto não atenda as especificações, aos prazos e condições 

fixados neste Edital; 



 
B) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos 

demais licitantes; 

C) Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores 

unitários; 

D) Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) 

suficiente(s) que permita(m) a perfeita identificação do produto 

licitado. 

E) Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente 

contrastante com o presente Edital, ou seja, manifestamente 

inexequíveis, por decisão do Pregoeiro; 

F) Que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor. 

 14. DOS RECURSOS 

14.1 Dos atos do Pregoeiro cabem recurso, devendo haver manifestação 

verbal imediata na própria sessão pública, com o devido registro em Ata da 

síntese da motivação da sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) 

dias úteis, contados do dia subsequente a realização do Pregão para a 

apresentação das razões, por meio de memórias, ficando os demais licitantes, 

desde logo, intimados para apresentar contrarrazões, em igual número de 

dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos; 

14.2 Na hipótese de interposição de recurso, o pregoeiro encaminhará os 

autos devidamente fundamentado a autoridade competente;  

14.3. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu 

acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento; 

14.4 Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente 

interpostos e, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente, no interesse público, adjudicará o objeto do certame a licitante 

vencedora e homologara o procedimento licitatório; 

14.5 A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na sessão 

pública importaria na decadência do direito de recurso, na adjudicação do 

objeto do certame a licitante vencedora e no encaminhamento do processo a 

autoridade competente para a homologação; 

14.6 Os recursos deverão ser protocolados nesta Prefeitura, no Protocolo 

central, a Rua Floriano Peixoto, 158, Centro, Cabreúva, SP das 9h00 às 12h00 

e das 13h00 às 17h00. 

15. DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 



 
15.1 Homologada a licitação pela autoridade competente, quando da 

necessidade do objeto, a Prefeitura de Cabreúva, emitirá uma Autorização de 

Fornecimento especifica para o vencedor, visando o fornecimento/prestação 

de serviço do objeto desta licitação. 

15.2 A autorização de fornecimento será encaminhada por e-mail, podendo 

ser retirada diretamente na Prefeitura de Cabreúva, no setor de suprimentos. 

15.3 A recusa injustificada do vencedor em receber a autorização de 

fornecimento, o sujeitará a aplicação das penalidades previstas em Edital. 

16 DAS SANÇÕES 

16.1 Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

assinar a Ata, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar 

o retardamento da execução de objeto, não mantiver a proposta, comportar-

se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito as sanções 

previstas no artigo 7° da Lei Federal N° 10.520/02, sem prejuízo das multas 

previstas nos seguintes itens. 

16.2 A recusa injustificada da detentora em assinar a Ata de Registro de 

Preços, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo 

estabelecido pela Prefeitura de Cabreúva, caracteriza o descumprimento total 

da obrigação assumida, sujeitando-o as seguintes penalidades: 

I – Multa de 20% (vinte por cento) sobre a obrigação não cumprida; 

ou 

II – Pagamento correspondente a diferença de preço decorrente de 

nova licitação para o mesmo fim. 

16.3 O atraso injustificado na entrega do objeto ou execução dos serviços, 

sem prejuízo do disposto no artigo 7° da Lei N° 10.530/02, sujeitará a 

detentora a multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir 

do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, na seguinte 

proporção: 

I- Multa de 10% (dez por cento) até o 15° (décimo quinto) dia de 

atraso; e 

II- Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 16° (décimo sexto) dia 

de atraso até o 30° (trigésimo) díade atraso. 

Parágrafo único – a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia estará caracterizada 

a inexecução total ou parcial da obrigação assumida, salvo disposição em 

contrário, em casos particulares, previstos no Edital ou contrato, sujeitando-

se a aplicação de multa prevista no item 16.3.  

16.4 Pela inexecução total ou parcial, da obrigação assumida, poderão ser 

aplicadas a detentora as seguintes penalidades: 



 
I- Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não 

cumprida; ou 

II- Multa correspondente a diferença de preço decorrente de nova 

licitação para o mesmo fim. 

16.5 O produto não aprovado deverá ser trocado dentro do prazo fixado pela 

Prefeitura de Cabreúva, que não excederá a 05(cinco) dias úteis, contados do 

recebimento da intimação. 

Parágrafo único – Não realizada a troca dentro do prazo estipulado ensejará 

a aplicação da multa prevista no item 16.4, considerando-se a mora, nesta 

hipótese, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo 

estabelecido no item 17.5. 

16.6 O pedido de prorrogação do prazo para a realização do serviço/entrega 

de material, somente será apreciado se efetuado dentro dos prazos fixados 

no contrato ou instrumento equivalente. 

16.7 As multas referidas não impedem a aplicação de outras sanções previstas 

na lei N° 10.520/02 §1°. Verificado que a obrigação foi cumprida com atraso 

injustificado ou caracterizada a inexecução parcial, a Prefeitura de Cabreúva 

reterá, preventivamente, o valor da multa dos eventuais créditos que a 

detentora tenha direito, até a decisão definitiva, assegurada a ampla defesa.  

16.8 No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação judicial, a 

convalidação em falência ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro 

de Preços, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais. 

16.9 No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação extrajudicial, 

o descumprimento do plano de recuperação ensejará a imediata rescisão 

desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação das demais 

cominações legais.   

 17. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 

17.1 Os esclarecimentos deverão ser formalizados por meio de requerimento 

endereçado a(s) Autoridade(s) subscritoras(s) do Edital, devendo ser 

protocolado no prazo de até 02 (dois) dias úteis anteriores a data fixada para 

recebimento das propostas, no Protocolo Central, a Rua Floriano Peixoto 158, 

centro, Cabreúva, SP, das 9h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00 horas, 

podendo também ser efetuado através do e-mail 

licitacao@cabreuva.sp.gov.br. 

17.2 As impugnações deverão ser endereçados a(s) autoridade(s) 

subscritora(s) do Edital e protocolada prazo de até 02 (dois) dias úteis 

anteriores a data fixada para recebimento das propostas, no protocolo central, 

a Rua Floriano Peixoto 158, Centro, Cabreúva, SP, das 09h00 às 12h00 e das 

mailto:licitacao@cabreuva.sp.gov.br


 
13h00 às 17h00 horas, podendo também ser efetuado através do e-mail 

licitacao@cabreuva.sp.gov.br. 

17.3 As dúvidas a serem esclarecidas por telefone serão somente aquelas de 

caráter estritamente informal. 

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das 

informações prestadas e dos documentos apresentadas em qualquer fase da 

licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 

informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente 

que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do 

contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis; 

18.2 É facultado ao pregoeiro, ou a Autoridade a ele superior, em qualquer 

fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo. 

18.3 os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos 

adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo pregoeiro, sob pena de 

desclassificação/inabilitação. 

18.4 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará 

no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua 

qualificação e a exata compreensão da sua proposta. 

18.5 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não 

comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da 

contratação. 

18.6 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser 

comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que 

comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação. 

18.7 Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro. 

18.8 A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de 

todos os termos deste Edital. 

18.9 Não cabe a Bolsa Brasileira de Mercadorias qualquer responsabilidade 

pelas obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com 

relação a forma e as condições de entrega dos bens ou da prestação de 

serviços e quanto a quitação financeira da negociação realizada. 

18.10 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais 

resultantes deste Edital será o da Comarca de Cabreúva. 



 
18.11 o Pregoeiro atenderá aos interessados no horário das 9h00 às 12h00 e 

das 13h00 às 16h00 horas, de segunda a sexta feira, exceto feriados, na 

Prefeitura de Cabreúva, Setor de Suprimentos para melhores esclarecimentos 

a respeito do presente Edital; 

18.12 A documentação apresentada para fins de habilitação da empresa 

vencedora fará parte dos autos da licitação e não será devolvida ao 

proponente; 

18.13 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 

automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 

horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação 

do Pregoeiro em contrário. 

18.14 Os casos omissos neste Edital, serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos 

termos da legislação pertinente. 

 

Cabreúva, 29 de abril de 2021 

 

 

 

Antônio Carlos Mangini 

Prefeitura de Cabreúva 

  



 
ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. FINALIDADE 

REGISTRO DE PREÇO PARA O FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA PROFISSIONAIS 

DA SAÚDE, DEFESA CIVIL, VIGIA MUNICIPAL, GUARDA MUNICIPAL E TRÂNSITO. 

2. DESCRIÇÃO 

2.1. VIGIAS 

ITEM QUANT. UNIDADE DESCRIÇÃO 

1 100 PAR 

Bota 
Cano curto, cabedal tipo short barrel 100% em couro 1,8mm de espessura, 
hidrofugado (repelente a água), na cor preta de alto brilho, passadores e 
travadores em nylon de alta resistencia, língua e traseira de couro de alto conforto, 
forração com sistema nylon smach aereado, acolchoada na parte dianteira e 
traseira em couro tipo napa confort, altura do cano a partir do solado é de 16,5 cm 
- 6,5 polegadas, solado de alta resistência composto por três camadas, primeira 
camada constituida em borracha resistente a 300º, segunda camada em poliéter 
(material super leve e com alto indice de amortecimento e a terceira camada 
constituída com uma bolha em TPU inflada a ar localizada na parte do slaro, 
matérias primas utilizada conforme normas técnicas ISO 20344 e ISO 20347. 

2 150 PEÇA 

Calça 
Calça com 02 bolsos sanfonados laterais com fechamento em velcro 
(aproximadamente 200 mm acima do joelho), com 06 passadores para cinto, 02 
bolsos dianteiros tipo faca, 02 bolsos traseiros internos, tecido 50% ALGODÃO 
(CO) 50% POLIESTER (PES), Construção Urdume = 110 Fios/Polegada +/- 1 Fio, 
Trama = 55 Fios/Polegada +/- 1 Fio, Ligamento = Tela Rip Stop (Desenho), 
Gramatura cru = 240 g/m² +/- 4%, Espessura = 0,70 mm +/- 0,02 mm, Resistência 
à tração Urdume = 34,000 kgf/cm (min) Trama = 16,753 kgf/cm ((min), Resistência 
ao rasgo Urdume = 7,000 kgf/cm (min), Trama = 2,300 kgf/cm (min). 
Especificações comprovadas por laboratórios acreditados pelo Inmetro conforme 
normas: NBR 10588, NBR 12996, NBR 10589, NBR 10591, NBR 13371, NBR 
11912 e ASTM D2261  corverde militar 70% poliéster e 30% algodão, zíper em 
metal. 

3 100 PEÇA 

Jaqueta  
Jaqueta com bolsos laterais internos, tecido 50% ALGODÃO (CO) 50% 
POLIESTER (PES), Construção Urdume = 110 Fios/Polegada +/- 1 Fio, Trama = 
55 Fios/Polegada +/- 1 Fio, Ligamento = Tela Rip Stop (Desenho), Gramatura cru 
= 240 g/m² +/- 4%, Espessura = 0,70 mm +/- 0,02 mm, Resistência à tração 
Urdume = 34,000 kgf/cm (min) Trama = 16,753 kgf/cm ((min), Resistência ao rasgo 
Urdume = 7,000 kgf/cm (min), Trama = 2,300 kgf/cm (min). Especificações 
comprovadas por laboratórios acreditados pelo Inmetro conforme normas: NBR 
10588, NBR 12996, NBR 10589, NBR 10591, NBR 13371, NBR 11912 e ASTM 
D2261 cor verde militar 70% poliéster e 30% algodão, 02 tipos de forração interna 
sendo 01 de tecido Moletom Grosso e outro tecido para acabamento na cor verde 
militar, fechamento com zíper e velcro (padrão militar) na cor verde militar, sendo 
a bandeira do município na manga esquerda e escrito Vigia Municipal com Brasão 



 
da Prefeitura na manga direita estampado, nas costas com escrito Vigia Municipal 
Cabreúva com tamanho padrão da Gm. 

4 50 PEÇA 
Cinto 
De lona, com fivela de metal, na cor verde militar. 

5 50 PEÇA 

Boné  
Tipo militar (gorro pala dura - Exército) em tecido 50% ALGODÃO (CO) 50% 
POLIESTER (PES), Construção Urdume = 110 Fios/Polegada +/- 1 Fio, Trama = 
55 Fios/Polegada +/- 1 Fio, Ligamento = Tela Rip Stop (Desenho), Gramatura cru 
= 240 g/m² +/- 4%, Espessura = 0,70 mm +/- 0,02 mm, Resistência à tração 
Urdume = 34,000 kgf/cm (min) Trama = 16,753 kgf/cm ((min), Resistência ao rasgo 
Urdume = 7,000 kgf/cm (min), Trama = 2,300 kgf/cm (min). Especificações 
comprovadas por laboratórios acreditados pelo Inmetro conforme normas: NBR 
10588, NBR 12996, NBR 10589, NBR 10591, NBR 13371, NBR 11912 e ASTM 
D2261 , com fecho de metal, na cor verde militar, com bordado frontal (Brasão da 
Prefeitura escrito Vigia Municipal Cabreúva). 

6 100 PEÇA 

Camisa  
Pólo na cor verde militar, em tecido 50%algodão e 50% poliéster, 210g/m², com 
bordado no bolso do brasão da cidade de cabreuva, acima do bolso +/- 3cm, 
bordado em cor amarela a nomenclatura VIGIA MINICIPAL. 

 

2.1.1. ESPECIFICAÇÕES 

 

BONÉ VERDE MILITAR 

        Frente                                                                        Verso 

 



 
                        

CALÇA VERDE MILITAR 

                                              Frente                                                                       Verso 

 

 

 

 

 

 

 



 
Coturno (BOTA) 

                                  Frente                                                                           Verso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
JAQUETA MILITAR 

                     Frente                                                                               Verso 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMISA POLO VERDE MILITAR 

Frente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CINTO LONA VERDE MILITAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

2.2. GUARDA MUNICIPAL 

ITEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO 

01 150 

KIT PATRULHAMENTO,composto por calça e gandola.Calça Tamanhos Prováveis “38, 40, 
42, 44, 46, 48 ,50, 52, 54, 56” (masculina e Feminina), Uso operacional, tecido conforme 
especificações em tecido 01, na Cor Azul Noturno, zíper em metal. CÓS: postiço entretelado 
com 4,5 cm de largura e enchance traseira, fechamento através de 1 botão e 1 caseado no 
sentido horizontal, 7 passantes com 5.5 cm de comprimento por 1 cm de largura inseridos 
na parte inferior do cós; Vista: embutida com zíper metálico (15 cm) sendo sua costura 
reforçada. Bolsos: 2 bolsos frontais embutidos com abertura obliqua tipo faca, 2 bolsos 
laterais chapados (20 por 17 cm) com prega macho centralizada, portinholas com 
fechamento através de velcro, na altura acima do joelho e no máximo 10cm abaixo do final 
dos bolsos frontais; e 2 bolsos traseiros chapados (13 por 14 cm) com prega macho 
centralizada e cantos chanfrados, portinholas com fechamento através de botão 
centralizado. Reforços: em tecido sobreposto, sendo os frontais posicionados na altura dos 
joelhos e o traseiro no gancho, ambos com costura matelassê. Barras: Devem vir 
overlocadas.COSTURAS:  Com máquina reta 2 agulhas ponto corrente para colocação do 
cós;  com ponto corrente 1 agulha para o fechamento das entrepernas (costura aberta com 
as bordas overlocadas); Ponto corrente 2 agulhas defasadas para o fechamento dos 
ganchos dianteiro e traseiro, laterais, fixação dos bolsos laterais e traseiros e reforços dos 
joelhos e gancho traseiro;  Com máquina reta 1 agulha para fixação do zíper, velcros, 
portinholas, vista, costuras matelassê e pespontos; Interloque bitola mínima 10 mm para o 
fechamento dos forros dos bolsos dianteiros; Travetes nas extremidades dos bolsos, 
portinholas, no acabamento final da vista e na junção dos ganchos;  Caseado reto de 20 mm; 
Todas com 3,5 a 4,0 pontos por centímetro. AVIAMENTOS: Linha: 80 Poliéster / Algodão ou 
100% Poliéster na cor do tecido para as operações de fechamentos, pespontos, caseado e 
pregar botão; linha 120 e filamento para overloque.  Zíper: metálico com cadarço da cor do 



 
tecido.  Botão: perolizado nº22 da cor do tecido. TECIDOS:  Composição 50% poliamida e 
50% algodão, construção em tela Rip Stop conforme especificações em item próprio; Peso 
220 g/m2;Cor azul noturno; liso e homogêneo de 1ª Qualidade; isento de manchas, falhas, 
bolotas ou outros defeitos prejudiciais ao bom aspecto visual e da confecção; apresentando 
qualidade específica de não amarrotamento. (conforme item 1) Gandolas Tamanhos 
Prováveis “2, 3, 4, 5, 6, 7” (masculina / feminina), Gandolauso operacionalconforme 
especificações em item próprio na Cor Azul turno, 50% poliamida e 50% algodão, Gola: 
(colarinho) esporte com entretela pré-encolhida pespontada, com duas entretelas coladas 
entre si (dupla face) com gramatura de 250 g/m2, com uma abertura central de 
aproximadamente 3 mm em uma das faces, para melhor caimento do colarinho, evitando 
que o mesmo fique enrugado quando dobrado; Mangas: curtas, com barra italiana medindo 
4,0 cm de largura e com 2 pespontos; Platinas: entreteladas com gramatura de 250 g/m2, 
embutidas na costura da manga, medindo 120 mm de comprimento, 55 mm na base e 50 
mm na extremidade, terminando em ângulo de 30 graus de cada lado, centralizada com 
fechamento através de botão e caseada nas costuras dos ombros; Manga Lado Direito: 
bordado, diretamente na manga, o Brasão da Guarda Municipal, a uma distância de 4,0 cm 
abaixo da costura da parte superior da manga, centralizada com as platinas (detalhes do 
Brasão conforme item 2. em Anexo);  Manga Lado Esquerdo: bordado, diretamente na 
manga, a Bandeira do Município de Cabreúva, a uma distância de 4,0 cm abaixo da costura 
da parte superior da manga, centralizada com as platinas (detalhes da Bandeira conforme 
item 3em Anexo); Abertura Frontal: com fechamento através de 6 botões e 6 caseados, 
vista prega macho com 4,0 cm de largura entretelada; Dois Bolsos frontais: na altura do 
tórax, retangulares, com cantos chanfrados e prega macho ao centro com 3,0 cm de largura, 
com portinholas com cantos chanfrados com entretela com gramatura de 250 g/m2, com 
caseado vertical ao centro; (medidas dos bolsos e distância das costuras, conforme tabela 
de medidas); Bolso lado Direito: com velcro fêmea, medindo 8 cm de comprimento e 1,5 
cm de largura, costurado logo abaixo da costura superior da aba para fixação do nome; 
Bolso lado Esquerdo: deve possuir em sua aba abertura de 2,5 cm para colocação de 
caneta;  Costas: com pala em tecido duplo tipo morcego e barra com fralda;  
TECIDO 01,50% ALGODÃO (CO) 50% POLIESTER (PES), Construção Urdume = 110 
Fios/Polegada +/- 1 Fio, Trama = 55 Fios/Polegada +/- 1 Fio, Ligamento = Tela Rip Stop 
(Desenho), Gramatura cru = 240 g/m² +/- 4%, Espessura = 0,70 mm +/- 0,02 mm, Resistência 
à tração Urdume = 34,000 kgf/cm (min) Trama = 16,753 kgf/cm ((min), Resistência ao rasgo 
Urdume = 7,000 kgf/cm (min), Trama = 2,300 kgf/cm (min). Especificações comprovadas por 
laboratórios acreditados pelo Inmetro conforme normas: NBR 10588, NBR 12996, NBR 
10589, NBR 10591, NBR 13371, NBR 11912 e ASTM D2261 
COSTURAS; em máquina de 2 agulhas paralelas, bitola mínima 10 mm para fechamento 
dos ombros, ilhargas e mangas;  fixação dos elásticos em máquina de pregar elástico para 
os punhos e cós; em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto da gola, vista, 
bolsos, portinholas, velcro, punhos, bainhas e barras; caseado reto de 20 mm de 
comprimento;  aplicação de overloque nas partes desfiantes do tecido; todas com 3,5 a 4,0 
pontos por centímetro; AVIAMENTOS,Linhas: 80 Poliéster / Algodão ou 100% Poliéster na 
cor do tecido para as operações de agachamentos, pespontos, caseado e pregar botão; linha 
120 e filamento para overloque.  Botões: perolizados da cor do tecido, de 4 furos, medindo 
12 mm de diâmetro por 02 mm de espessura, sendo que, deverá vir 1 botão adicional em 
cada unidade do produto, não sendo admitidas duas tonalidades num mesmo botão. 
(Conforme item 4 em anexo) 

02 150 

CAMISETA  
Tamanhos Prováveis “P, M, G, GG, EG”, Unissex Azul Noturno com corte único e preciso, 
com gola careca, fino com punho, mangas curtas, malha conforme Tecido 02. As peças 
devem estar isentas de costuras tortas, franzimentos, linhas soltas, rasgamentos, 



 
deformidades ou qualquer outro fator que possa prejudicar sua utilização ou aspecto. 
Visando a durabilidade do vestuário, solicita-se costura reforçada nas áreas mais sujeitas a 
rompimento. A peça deve possuir etiqueta informando a composição do tecido, nome ou 
marca do fabricante, numeração do manequim e instrução de lavagem.  OBS: Com estampa 
" SilkScreen" nas costas GUARDA MUNICIPAL CABREÚVA em cor branca (Conforme item 
5 em anexo), nas mangas: lado esquerdo Bandeira De Cabreúva (Conforme item 3 em 
anexo), lado direto Brasão Da GM (Conforme item 2 em anexo) e Nome Do GM frente lado 
direito. 
TECIDO 02 Poliester 55% algodão 30% viscose 15%, gramatura 160g/m² +/- 5%, titulo do 
fio 30/NE +/- 5%, presença de corantes alergênicos e cancerígenos não detectável. 
Especificações comprovadas por laboratórios acreditados pelo Inmetro conforme 
normas:NBR 13538/95, NBR 10591, NBR 13216, NBR 16503:2018. 

03 60 

JAQUETA  
Tamanhos Prováveis “P, M, G, GG” Jaqueta com bolsos laterais internos, em tecido 01 , 02 
tipos de forração interna sendo 01 de tecido Moletom Grosso e outro tecido para acabamento 
na cor preta, fechamento com zíper e velcro (padrão militar) na cor azul noturno. OBS: Com 
estampa " SilkScreen" nas costas GUARDA MUNICIPAL CABREÚVA (Conforme item 5 em 
anexo), nas mangas: lado esquerdo Bandeira De Cabreúva (Conforme item 3 em anexo), 
lado direto Brasão Da GM (Conforme item 2 em anexo) e Nome Do GM frente lado direito. 

04 150 
CINTO 
De lona, com fivela de metal cromada com as letras GM estampada, na cor azul noturno. 
(Conforme item 6 em anexo). 

05 60 

BONÉ  
Tipo militar (gorro pala dura - Exército) em tecido 01 (Conforme item específico), com fecho 
de metal, na cor azul noturno, com aplicação do brasão da GCM de Cabreúva bordado no 
frontal. (Conforme item 7 em anexo). 

06 20 
BOINA PRETA 
Confeccionada em malha de lã, alta maleabilidade, com caimento perfeito, impermeável, 
borda de couro, reforço semicircular para fixação de distintivos. (Conforme item 8 em anexo). 

07 80 

BOTA  
Cano curto, com numerações prováveis do 31 ao 46, cabedal tipo short barrel 100% em 
couro 1.8mm de espessura, hidrofugado (repelente a água), na cor preta de alto brilho, 
passadores e travadores em nylon de alta resistência, língua e traseira em pelica de couro 
de alto conforto, forração com sistema nylon smach aerado, acolchoada na parte dianteira e 
traseira em couro tipo napa Comfort, altura do cano a partir do solado é de 16,5 cm - 6,5 
polegadas, solado de alta resistência composto por três camadas, primeira camada 
constituída em borracha resistente a 300º, segunda camada em poliéster (material super 
leve e com alto índice de amortecimento e a terceira camada constituída com uma bolha em 
TPU inflada a ar localizada na parte do salto, matérias primas utilizada conforme normas 
técnicas ISO 20344 e ISO 20347.(Conforme item 9 em anexo). 

08 20 

BOTA  
Cano médio (coturno), com numerações prováveis do 31 ao 46; entre sola embutida em PU 
(poliuretano -polímero de alta densidade e excelente memória), planta do solado bem 
plantada com massa de borracha de alta aderência, borrachas de proteção tipo “laroche” 
com tratamento anti-trincas, anti-UV, fidelidade na coloração preto intenso, passadores e 
travadores em nylon alta resistência, cabedal em couro Nobuck Graxo de 2,2mm de 
espessura hidrofugado (repelente água). Calcanhar em couro bovino com acolchoamento 
em espumas de PU e Látex, palmilhas Bi densidade. (Conforme item 10 em anexo). 

09 10 
BOTA  
Cano alto (motociclista), com numerações prováveis do 37 ao 46 confeccionado em couro 
bovino hidrofugado, com proteção de borracha sobreposta na gaspea, forrada internamente 



 
com tecido poliéster-poliamida, zíper lateral em nylon na lateral protegido com couroe fixado 
com velcro, fole interno em couro tipo napa Comfort, ajustes na parte superior do cano 
(pantorrilha) em elástico de alta pressão, acolchoada na parte dianteira e traseira para melhor 
flexionamento do pé em couro tipo napa Comfort, proteção frontal contra impactos, refletivos 
de segurança em alta frequência localizados na parte traseira e lateral do cano, palmilha de 
fibras resinadas em EVA Termo conformado, anti bactericida, solado de alta resistência 
composto por três camadas, primeira camada constituída em borracha resistente a 300º, 
segunda camada em poliéster (material super leve e com alto índice de amortecimento e a 
terceira camada constituída com uma bolha em TPU inflada a ar localizada na parte do salto, 
matérias primas utilizada conforme normas técnicas ISO 20344 e ISO 20347. . (Conforme 
item 11 em anexo). 

10 15 

UNIFORME DO GRUPAMENTO CANIL: GANDOLA  
Padrão militar com mangas longas e bordadas, sendo a bandeira do município (Conforme 
item 3 em anexo) e o brasão do Canil bordado (Conforme item 13 em anexo) na manga 
esquerda e o brasão da Guarda Municipal (Conforme item 2 em anexo) e a palavra “Canil “. 
(Conforme item 14 em anexo) na manga direita, na cor azul noturno, sistema de fechamento 
por 06 (seis) botões transparentes, tecido RipStop (Conforme item especifico), dois bolsos 
frontais sendo fechados com botões transparentes, tendo o esquerdo acesso para caneta e 
sobre o bolso direito velcro para o nome. Calça com 02 bolsos sanfonados laterais com 
fechamento em velcro (aproximadamente 200 mm acima do joelho), com reforços 
Acolchoados nos joelhos, com reforço normal no cavalo, com 07 passadores para cinto, 02 
bolsos dianteiros interno tipo faca, 02 bolsos traseiros internos, confeccionados em tecido 
Rip Stop (Conforme item específico) na cor azul noturno, fechamento com zíper em metal. 

11 15 

CAMISETAS TAMANHO “P, M, G”  
Unissex Preta com corte único e preciso, com gola careca, fino com punho, mangas curtas, 
malha de algodão 100%, fio penteado. As peças devem estar isentas de costuras tortas, 
franzimentos, linhas soltas, rasgamentos, deformidades ou qualquer outro fator que possa 
prejudicar sua utilização ou aspecto. Visando a durabilidade do vestuário, solicita-se costura 
reforçada nas áreas mais sujeitas a rompimento. A peça deve possuir etiqueta informando a 
composição do tecido, nome ou marca do fabricante, numeração do manequim e instrução 
de lavagem.  OBS:OBS: Com estampa " SilkScreen" nas costas GUARDA MUNICIPAL 
CABREÚVA em cor dourada (Conforme item 5 em anexo), nas mangas: lado esquerdo 
Bandeira De Cabreúva (Conforme item 3 Com estampa " SilkScreen" nas mangas: lado 
esquerdo Bandeira De Cabreúva (Conforme item 3 em anexo), lado direto Brasão Da GM e 
Nome Do GM frente lado direito. 

 

2.2.1. ESPECIFICAÇÕES 

 

ITEM ESPECÍFICO 

ITEM ESPECIFICO: TECIDO RIP-STOP 
 

CARACTERÍSTICA NORMA ESPECIFICADO 

Composição AATCC 20 e 20A 50% Algodão / 50% poliamida 

Gramatura  NBR 10591 220g/m² 

Titulo ASTM D 1059 Urdume:20/1 Ne/ Trama: 16/1 Ne  

Fios cm NBR10588 Fios cm = Urdume: 39/ Batidas cm= 43 tramas 

Ligamento NBR 12996 Tela Rip Stop 

Resistência a abrasão ASTM D4966 250.000 Ciclos 

Permeabilidade ao ar ISSO 9237 398,4 mm/s 



 
Solidez lavagem NBR 105 C06 Alteração: nota 4 Transferência 

Solidez a luz NBR 105 B02 Alteração: nota 4 

Solidez ao suor NBR 105 E04 Ácido/Alcalino: Alteração nota 4 

Pilling ISSO 12945 -2 Nota 4 

Resistência a tração ASTM D 5035 Urdume: 75 kgf / Trama: 50 kgf 

Resistência a rasgo NBR 11912 Urdume: 4 kgf/ Trama: 4 kgf 

 

 

 

 
 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 



 

 
 

2.3. DEFESA CIVIL 

ITEM QTDE UN. DESCRIÇÃO- UNIFORME DEFESA CIVIL 

1 30 Pç 

GANDOLA MANGA LONGA 
Gandola padrão militar com mangas longas e bordadas, sendo a bandeira do município na 
manga esquerda e a Bandeira do Estado de São Paulo na direita, na cor Azul Marinho e 
Laranja, sistema de fechamento por Ziper, tecido 50% ALGODÃO (CO) 50% POLIESTER 
(PES), Construção Urdume = 110 Fios/Polegada +/- 1 Fio, Trama = 55 Fios/Polegada +/- 1 Fio, 
Ligamento = Tela Rip Stop (Desenho), Gramatura cru = 240 g/m² +/- 4%, Espessura = 0,70 
mm +/- 0,02 mm, Resistência à tração Urdume = 34,000 kgf/cm (min) Trama = 16,753 kgf/cm 
((min), Resistência ao rasgo Urdume = 7,000 kgf/cm (min), Trama = 2,300 kgf/cm (min). 
Especificações comprovadas por laboratórios acreditados pelo Inmetro conforme normas: NBR 
10588, NBR 12996, NBR 10589, NBR 10591, NBR 13371, NBR 11912 e ASTM D2261 , dois 
bolsos frontais sendo fechados com botões transparentes, tendo o esquerdo acesso para 
caneta e Bordado com Brasão da Defesa Civil com Dizeres Superiores “ proteção e Defesa 
Civil e inferior “ Cabreúva – SP ” sobre o bolso direito velcro para o nome. Nas costas conforme 
modelo em anexo, bordado com os dizeres DEFESA CIVIL CABREUVA. 

2 30 Pç 

GANDOLA MANGA CURTA 
Gandola padrão militar com mangas curtas e bordadas, sendo a bandeira do município na 
manga esquerda e a Bandeira do Estado de São Paulo na direita, na cor Azul Marinho e 
Laranja, sistema de fechamento por Ziper, tecido 50% ALGODÃO (CO) 50% POLIESTER 
(PES), Construção Urdume = 110 Fios/Polegada +/- 1 Fio, Trama = 55 Fios/Polegada +/- 1 Fio, 
Ligamento = Tela Rip Stop (Desenho), Gramatura cru = 240 g/m² +/- 4%, Espessura = 0,70 
mm +/- 0,02 mm, Resistência à tração Urdume = 34,000 kgf/cm (min) Trama = 16,753 kgf/cm 
((min), Resistência ao rasgo Urdume = 7,000 kgf/cm (min), Trama = 2,300 kgf/cm (min). 
Especificações comprovadas por laboratórios acreditados pelo Inmetro conforme normas: NBR 
10588, NBR 12996, NBR 10589, NBR 10591, NBR 13371, NBR 11912 e ASTM D2261 , dois 
bolsos frontais sendo fechados com botões transparentes, tendo o esquerdo acesso para 
caneta e Bordado com Brasão da Defesa Civil com Dizeres Superiores “ proteção e Defesa 
Civil e inferior “ Cabreúva – SP ” sobre o bolso direito velcro para o nome. Nas costas , bordado 
com os dizeres DEFESA CIVIL CABREÚVA, conforme modelo da gandola de manga longa em 
anexo. 



 

3 30 Pç 

CALÇA 
Calça com 02 bolsos sanfonados laterais com fechamento em Botão Transparente 
(aproximadamente 200 mm acima do joelho), Reforço no Gancho e joelho estofado com 
reforço, com 06 passadores para cinto, 02 bolsos dianteiros tipo Faca, 02 bolsos traseiros 
internos, tecido 50% ALGODÃO (CO) 50% POLIESTER (PES), Construção Urdume = 110 
Fios/Polegada +/- 1 Fio, Trama = 55 Fios/Polegada +/- 1 Fio, Ligamento = Tela Rip Stop 
(Desenho), Gramatura cru = 240 g/m² +/- 4%, Espessura = 0,70 mm +/- 0,02 mm, Resistência 
à tração Urdume = 34,000 kgf/cm (min) Trama = 16,753 kgf/cm ((min), Resistência ao rasgo 
Urdume = 7,000 kgf/cm (min), Trama = 2,300 kgf/cm (min). Especificações comprovadas por 
laboratórios acreditados pelo Inmetro conforme normas: NBR 10588, NBR 12996, NBR 10589, 
NBR 10591, NBR 13371, NBR 11912 e ASTM D2261 na cor Azul Marinho Zíper em Metal com 
elástico na cintura atrás. Faixa refletiva conforme foto em anexo. 

4 30 Pç 

JAQUETA 
Jaqueta com bolsos laterais internos, Azul, 02 tipos de forração interna sendo 01 tecido 
Moleton Grosso e outro tecido para acabamento na cor azul, fechamento com Zíper e Velcro 
(padrão militar) na cor Azul e Laranja com faixa refletiva. Modelo em anexo 

5 30 Pç 
CINTO 
De Lona, com fivela de metal com o Brasão da Defesa Civil estampada, Prateado, com o tecido 
na cor Azul Marinho. 

6 30 Pç 

CAMISETA 
Unisex Azul Noturno com corte único e preciso, com gola careca, fino com punho, mangas 
curtas, malha PV 67% poliéster e 33% viscose. 
As peças devem estar isentas de costuras tortas, franzimentos, linhas soltas, rasgamentos, 
deformidades ou qualquer outro fator que possa prejudicar sua utilização ou aspecto. Visando 
a durabilidade do vestuário, solicita-se costura reforçada nas áreas mais sujeitas a rompimento. 
A peça deve possuir etiqueta informando a composição do tecido, nome ou marca do 
fabricante, numeração do manequim e instrução de lavagem.  OBS: Com estampa " 
SilkScreen" nas costas DEFESA CIVIL CABREÚVA ( na cor laranja), nas mangas: lado 
esquerdo Bandeira De Cabreúva, lado direto Brasão Da Defesa Civil . Modelo em anexo 

7 30 Pç 
TARJETA 
Tarjeta em Rip Stop, com fundo na cor Azul Marinho e letras bordadas na cor Laranja, com 
velcro para fixação. 

8 30 Pç 

BONÉ 
Boné tipo militar (gorro de metal – Exército) em tecido 50% ALGODÃO (CO) 50% POLIESTER 
(PES), Construção Urdume = 110 Fios/Polegada +/- 1 Fio, Trama = 55 Fios/Polegada +/- 1 Fio, 
Ligamento = Tela Rip Stop (Desenho), Gramatura cru = 240 g/m² +/- 4%, Espessura = 0,70 
mm +/- 0,02 mm, Resistência à tração Urdume = 34,000 kgf/cm (min) Trama = 16,753 kgf/cm 
((min), Resistência ao rasgo Urdume = 7,000 kgf/cm (min), Trama = 2,300 kgf/cm (min). 
Especificações comprovadas por laboratórios acreditados pelo Inmetro conforme normas: NBR 
10588, NBR 12996, NBR 10589, NBR 10591, NBR 13371, NBR 11912 e ASTM D2261 com 
fecho de metal, na cor Azul Marinho, com bordado frontal (distintivo da Defesa Civil Municipal). 
Arte do brasão da defesa  civil em anexo 

9 30 Pç 

BOTA 
Cano alto (motociclista), confeccionado em couro bovino hidrofugado, com proteção de 
borracha sobreposta na gaspea, forrada internamente com tecido poliéster-poliamida, zíper 
lateral em nylon na lateral protegido com couro e fixado com velcro, fole interno em couro tipo 
napa confort, ajustes na parte superior do cano (panturrilha) em elástico de alta pressão 
acolchoada na parte dianteira e traseira para melhor flexionamento do pé em couro tipo napa 
confort, proteção frontal contra impactos, refletivos de segurança em alta freqüência 
localizados na parte traseira e lateral do cano, palmilha de fibras resinadas em EVA termo 
conformado, antibactericida, solado de alta resistência composto por três camadas, primeira 



 
camada constituída em borracha resistente a 300º, segunda camada em poliéster (material 
super leve e com alto índice de amortecimento e a terceira camada constituída com uma bolha 
em TPU inflada a ar localizada na parte do salto, matérias primas utilizada conforme normas 
técnicas ISO 20344 e ISO 20347. 

 

 

2.3.1. ESPECIFICAÇÕES 
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2.4. Transito  

Item Quant. Un Descrição 
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48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
un 

CAMISA OPERACIONAL FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO MASCULINA  
TECIDO: Poliester 55% algodão 30% viscose 15%, gramatura 160g/m² +/- 5%, titulo do fio 30/NE 
+/- 5%, presença de corantes alergênicos e cancerígenos não detectável. Especificações 
comprovadas por laboratórios acreditados pelo Inmetro conforme normas: NBR 13538/95, NBR 
10591, NBR 13216, NBR 16503:2018. 
Cor:sitelfill (L16) amarelo limão. 
Costura: a peça deve ser costurada em máquina interloque com 4 à 5 pontos/cm. A bitola da 
máquina interloque deverá medir 1cm. As costuras de desponto devem obedecer de 3 à 4 
pontos/cm e serem feitas na cor do tecido.  
Fita refletiva: 3M na cor prata com 5cm de largura em toda a volta do toráx e em volta das mangas 
com costuras duplas.  
Aviamentos: Botão de massa 4 furos, Ø1,2cm e velcro de 2,5cm. 
Frente: 
Camisa com vista de posição de abotoamento masculino, manga curta, gola esporte sendo o 
tecido interno e a gola na cor preta com vista dupla encoberta com 3cm de largura e abotoamento 
com 8 botões caseados na vertical com 1,6cm de comprimento. 
Fita refletiva: 3M na cor prata com 5cm de largura, costura dupla horizontal em 360° na altura do 
toráx.  
Gola com entretela tecida, pesponto duplo e colarinho na cor preta. Lapela sobre os ombros com 
4cm de largura e 10cm de comprimento com fechamento em botão. Bolso embutido do lado direito 
e esquerdo medindo 12cm de largura e 15cm de profundidade, cantos oitavados e pesponto duplo, 
portinhola fixa e lisa com zíper de nylon na mesma cor do tecido fechando de dentro pra fora, o 
forro deverá ser do mesmo tecido da camisa. O bolso direito deverá possuir porta caneta de 3cm. 
O lado direito da camisa acima do bolso deverá ser costurado velcro fêmea na cor preta medindo 
10cm de comprimento e 2cm de largura.  
Bordado: Linha 100% poliéster trilobal. 
Lado esquerdo da camisa acima do bolso: com o dizer “TRÂNSITO” na cor preta medindo 9cm de 
comprimento e 2 cm de largura. 
Manga direita: Bordado com a Bandeira do Brasil. 
Manga esquerda: Bordado com a bandeira de Cabreúva. 
Costas: Bordado com o dizer “TRÂNSITO CABREÚVA – SP”. 
Fita Refletiva: Horizontal medindo 5cm de largura costurada em 360° na altura do toráx. 
Mangas: 



 
Manga curta com barra 3cm de largura com costura rebatida. Fita refletiva medindo 5cm de largura 
costurada em volta acompanhando a faixa refletiva da frente e das costas. 
As barras da camisa deverão medir 1,5cm largura com costura rebatida. 
A peça deve conter etiqueta costurada internamente, constando o nome da confecção, 
identificação do tecido e o tamanho. 
Deve ser embalada em saco plástico, individualmente e apresentar numeração visível. 
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48 
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CALÇA OPERACIONAL FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO MASCULINA 
TECIDO: 50% ALGODÃO (CO) 50% POLIESTER (PES), Construção Urdume = 110 
Fios/Polegada +/- 1 Fio, Trama = 55 Fios/Polegada +/- 1 Fio, Ligamento = Tela Rip Stop 
(Desenho), Gramatura cru = 240 g/m² +/- 4%, Espessura = 0,70 mm +/- 0,02 mm, Resistência à 
tração Urdume = 34,000 kgf/cm (min) Trama = 16,753 kgf/cm ((min), Resistência ao rasgo Urdume 
= 7,000 kgf/cm (min), Trama = 2,300 kgf/cm (min). Especificações comprovadas por laboratórios 
acreditados pelo Inmetro conforme normas: NBR 10588, NBR 12996, NBR 10589, NBR 10591, 
NBR 13371, NBR 11912 e ASTM D2261  
Cor: Preta 
Costura: a peça deve ser costurada em máquina interloque com 4 à 5 pontos/cm. A bitola da 
máquina interloque deverá medir 1cm. Costuras sempre na cor do tecido. 
Fitas Refletivas: nas pernas na cor prata, 3M com 5cm de largura, costurada em 360° com 
pesponto paralelo com distância de 20cm acima da barra. 
- Botão plástico 4 furos 1,8cm de comprimento 
- Caseado horizontal 1,8cm de comprimento 
- Zíper nylon fino 15cm, braguilha forrada com o mesmo tecido e fechada com zíper da mesma 
cor. 
- Cinco passadores com 6cm de abertura 
- Cós com entertelatecida abotoado com botão e forrado com o mesmo tecido overlocado. 
- ajuste automático de cintura 
- dois bolsos frontais tipo faca com 17cm de abertura forrado com tecido compatível com a cor do 
tecido. 
- Bolso fole nas laterais com 15cm de comprimento de 15cm de largura com lapela e fechamento 
em velcro. 
- Dois bolsos embutidos traseiros com 15cm de comprimento e 15cm de largura com lapela e 
fechamento em velcro. 
- Reforço fole duplo de tecido Rip Stop Super na altura do gancho traseiro fixado com costura 
dupla, gancho dianteiro abaixo do zíper reforçado em costura dupla impossibilitando o rasgamento 
em uso operacional. 
- as barras deverão medir 2cm de largura. 
- a peça deve conter etiqueta costurada internamente com o nome da confecção, identificação do 
tecido e o tamanho. 

 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
56 

 
 
 
 
 
un. 

JAQUETA  
Confeccionada em tecido microfibra 100% PES gramatura 114 g/m² (± 5%); cor cinza escuro e/ou 
amarela limão; forrada em matelassê na mesma cor; Bordado “TRÂNSITO CABREÚVA” na parte 
da frente, no canto esquerdo superior, com no mínimo 8 cm de largura e “TRÂNSITO 
CABREÚVA/SP” nas costas com no mínimo 20 cm largura; ambos em branco ou preto; faixas 
refletivas de 5 cm largura na frente, costas e nas mangas; com bolso; fechamento em zíper; ajuste 
dos punhos com elástico; elástico na barra;  na manga esquerda na parte superior bordado a 
bandeira do município de Cabreúva e na manga direita na parte superior bordado a bandeira do 
Brasil; nos tamanhos P, M, G, GG e EG.  

4  
 

48 

 
 

un. 

CAMISA PÓLO 
Confeccionada em tecido Piquet 52% PES + 48% CO  gramatura 200 g/m²(± 5%); cor branca; 
com bolso bordado “S M U Cabreúva” com no mínimo 8 cm largura; nos tamanhos P, M, G, GG e 
EG. 



 
 
5 

 
48 

 
un. 

CINTO  
Confeccionado em nylon resistente, com fivela de regulagem em metal; largura 3,5 cm e 
comprimento de 1,20 m e 1,40m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
un. 

BONÉ REGULÁVEL PRETO FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO  
Tecido: Brim, 100% algodão, linha magna 100% poliester com alta resistência 
Pala: 16cm de comprimento e 8 cm de largura em  polietileno forrada com a mesma cor e tecido. 
- Abertura de 10cm de comprimento e 6cm de largura na parte traseira onde possui uma alça 
regulável 1,5cm de largura e 13,5cm de comprimento no mesmo tecido e cor com fecho em aço 
cromado. 
- Botão forrado no mesmo tecido e cor na parte superior fazendo o acabamento. 
- Espuma interna com no mínimo 2 cm e densidade 33. 
- copa arredondada com 10cm de altura com 4 costuras internas e acabamento externo com 2 
costuras pespontadas e laterais arrematada por um botão forrado no mesmo tecido. 
- Possui oito ilhoses em alumínio na cor preta na parte superior da copa, separados em 2cm um 
do outro para a circulação do ar. 
- Bordado: computadorizado em alta definição com linha mercerizada. 
Lado direito: Bordado “FISCALIZAÇÃO”. 
Lado esquerdo: Bordado “TRÂNSITO”. 
Parte frontal: Bordado Brasão do Município de Cabreúva. 

7 48 un. BONÉ  
Confeccionado em algodão; cor cinza escuro; bordado “Trânsito Cabreúva/SP” na frente com no 
mínimo 8 cm largura; fecho de tecido e metal. 

8  
 
48 

 
 
 
un. 

BOTINA DE AMARRAR PARA USO OCUPACIONAL COM FECHAMENTO POR ATACADOR  
Confeccionada em vaqueta estampa relax; colarinho acolchoado; forro interno na gáspea não 
tecido e forro do cano em sanitec dublado com manta de não tecido com tratamento 
antimicrobiano; biqueira plástica; palmilha de montagem não tecido; solado injeção direta 
bidensidade bicolor e sobrepalmilha antimicrobiana; na cor preta; nos tamanhos do 38 ao 44. 

 
 
 
 
9 

 
 
 
 
24 

 
 
 
 
un 

CAMISA MANGA CURTA  
Aberta com botão e bolso confeccionada em tecido brim leve 67% PES + 33% CO gramatura 205 
g/m² (± 5%) armação sarja 2x1; cor cinza escuropantone 18-4005 TP; contendo 2 carreiras de 
faixa refletiva de 2,5 cm ao redor do tórax; Bordado “TRÂNSITO CABREÚVA” acima do bolso no 
canto esquerdo com no mínimo 8 cm de largura e silkscreen “TRÂNSITO CABREÚVA/SP” nas 
costas com no mínimo 20 cm largura; ambos em branco. O lado direito da camisa deverá ser 
costurado velcro fêmea na cor preta medindo 10cm de comprimento e 2cm de largura. Nos 
tamanhos P, M, G, GG e EG. 

 
 
 
10 

 
 
 
24 

 
 
 
un 

CALÇA MEIO ELÁSTICO COM PASSANTE  
Confeccionada em tecido brim leve 67% PES + 33% CO gramatura 205 g/m² (± 5%) armação sarja 
2x1; cor cinza escuropantone 18-4005 TP; com dois bolsos faca na frente e dois bolsos na parte 
de trás; fechamento em zíper e botão na frente; com dois bolsos cargos nas pernas com 
fechamento em velcro com duas carreiras de faixa refletiva uma acima e outra abaixo do bolso 
com 2,5 cm de largura; nos tamanhos P, M, G, GG e EG. 

 
 
 
11 

 
 
 
48 

 
 
 
un 

TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO AGENTE DE TRÂNSITO 
Tarjeta confeccionada em velcro macho medindo 10cm de comprimento e 2cm de largura sobre o 
tecido Sitelfill na cor (amarelo limão) com bordado na cor preta 
Medidas do bordado: 1,5cm de largura e 6cm de comprimento. 

 
 
 
12 

 
 
 
24 

 
 
 
un 

TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO MANUTENÇÃO 
Tarjeta confeccionada em velcro macho medindo 10cm de comprimento e 2cm de largura sobre o 
tecido Sitelfill na cor (Cinza Escuro pantone 18-4005 TP) com bordado na cor Branca. 
Medidas do bordado: 1,5cm de largura e 6cm de comprimento. 

13 30 un FIEL TRANÇADO 

14 14 un CAPA DE CHUVA - Em Nylon, na cor amarela, com faixa refletiva, sem personalização. 



 
2.5. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, TRANSPORTE SANITÁRIO 

e SERVIÇO DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL 

ITEM DESCRITIVO QUANT. 

1 

CAMISETA MANGA CURTA  
CARACTERÍSTICAS GERAIS: Camisa gola pólo, peitilho em “V”, mangas curtas, confeccionada em malha 
mista, poliéster 67%/viscose 33%.Cor BRANCA.Título dos fios: 28/1 Ne  ;Laçadas (cursos) por Centímetro: 
15 ± 1; Carreiras(cursos) por Centímetro: 20 ± 1; Solidez da Cor: 1ª lavagem: 4; Fricção Seco (CROK 
METER): 4 – 5; Fricção Úmido (CROK METER): 4CONFECÇÃO: Será de acordo com os desenhos e 
características que se seguem. Fechamento Lateral: Por meio de costuras; Vista Gola (Peitilho):Tipo: Em 
“V”; Altura: Proporcional a cada tamanho; Formação: Friso sanfonado, na cor azul (cor compatível com a 
cor do tecido utilizado na confecção da camisa). Mangas: Tipo: Curta; Fechamento: Manga Convencional. 
Impressão: Processo: Silk-screen; Tinta: Própria para tecidos. Acabamento: Boa aderência, nitidez e 
flexibilidade NOTA: A impressão não deverá ser removida facilmente e deve apresentar boa aderência, 
flexibilidade, nitidez, além de um bom acabamento. 

150 

2 

CAMISA MANGA LONGA                               
Camisa gola pólo, peitilho em “V”, mangas longa, confeccionada em malha mista, poliéster 67%/viscose 
33%.Cor BRANCA; Gramatura: 152 ± 8 g/m; Título dos fios: 28/1 Ne. Laçadas (cursos) por Centímetro: 
15 ± 1; Carreiras(cursos) por Centímetro: 20 ± 1. Solidez da Cor: 1ª lavagem: 4; Fricção Seco (CROK 
METER): 4 – 5; Fricção Úmido (CROK METER): 4. CONFECÇÃO: Será de acordo com os desenhos e 
características que se seguem.Fechamento Lateral: Por meio de costuras; Vista Gola (Peitilho): Tipo: Em 
“V”; Altura: Proporcional a cada tamanho; Formação: Friso sanfonado, na cor azul (cor compatível com a 
cor do tecido utilizado na confecção da camisa). Mangas: Tipo: Longa; Fechamento: MangaLonga 
Convencional. Impressão: Processo: Silk-screen; Tinta: Própria para tecidos. Acabamento: Boa aderência, 
nitidez e flexibilidade NOTA: A impressão não deverá ser removida facilmente e deve apresentar boa 
aderência, flexibilidade, nitidez, além de um bom acabamento. 

100 

3 

CALÇA PARA AGENTE DE SAÚDE - ACS                          
Calça modelo profissional, com bolsos laterais arredondados, bolsos traseiros e em pernas modelo 
profissional, confeccionada em tecido misto poliéster/algodão. Tipo: Misto 67% poliéster/33% 
algodão. Cor:AZUL MARINHO; Gramatura: 225 ± 15 g/m². Estrutura: Sarja 2 : 1 . Resistência à Tração: 

Opção 1: Teste de Grab, conforme norma ASTM D 5034 ‐ Urdume: Mínimo de 85 kgf  ‐ Trama: Mínimo de 

30 kgf; Opção 2: Conforme norma NBR 11912 ‐ Urdume: Mínimo de 85 kgf   ‐ Trama: Mínimo de 35 kgf. 

Resistência ao Rasgo:Opção 1: Teste de Tongue, conforme norma ASTM D2261 ‐ Urdume: Mínimo de 2,0 

kgf  ‐ Trama: Mínimo de 1,5 kgf; Opção 2: Conforme norma ASTM D 1424 ‐ Urdume: Mínimo de 2,0 
kgf   ‐ Trama: Mínimo de 1,5 kgf. Cós: Tipo: Postiço, com costura de fechamento para permitir ajuste; 

Altura: 40 ‐ 42 mm; Fechamento: Através de gancho e encaixe. A fixação do encaixe deverá ser coberta 
(internamente) por tecido, evitando contato das garras metálicas com a pele do usuário.; Passantes: Em 
número de seis, largura de 15 mm. Braguilha: Padrão universal de fácil pega e conforto; Fechamento: 
Efetuado através de zíper; Extremidade Inferior: Reforçada por travete. Bolsos Laterais Superiores: Tipo: 
Embutido. Forro: 100% algodão, cor compatível ao tecido da calça.Abertura: Tipo faca; Extremidades da 
Abertura: Reforçadas por travetes;Bolsos Laterais Inferiores: Tipo: Chapado com pregas fêmeas (tipo 
cargo); Fechamento: Através de portinhola fechadas por botão; Dimensões: Proporcional ao tamanho do 
manequim; Extremidades da Abertura: Reforçadas por travetes. Bolsos Traseiros:Tipo: 
Chapado; Extremidades da Abertura: Reforçadas por travetes. Pregas: Serão em número de duas de cada 

lado da calça. Bainha: Tipo: Costurada, visível externamente; Altura: 25 ‐ 30 mm. Costuras: Fechamento 

das Laterais:‐ Ponto: Interlock + ponto corrente 1 agulha (costura rebatida) ‐ Densidade: 3,5/4,0 pontos/cm. 

Fechamento das Entre pernas: ‐ Ponto: Corrente 2 agulhas defasadas ou interlock bitola larga ‐ Densidade: 
3,5/4,0 pontos/cm. Fechamento dos Ganchos (Dianteiro e Traseiro): ‐ Ponto: Corrente 2 ou 3 agulhas 

paralelas ou corrente 2 agulhas defasada ‐ Densidade: 3,5/4,0 pontos/cm. Fechamento dos Bolsos 

Laterais: ‐ Ponto: Fixo ou corrente 2 agulhas paralelas  ‐ Densidade: 3,5/4,0 pontos/cm. Fixação Bolsos 
Traseiros:  ‐ Ponto: Fixo, pesponto duplo ‐ Densidade: 2 pontos/cm. Revestimento das Bordas do Tecido: 

100 



 
‐ Ponto: Overlock ‐ Densidade: 3,5/4,0 pontos/cm. TAMANHOS: As calças serão confeccionadas com 
dimensões proporcionais aos manequins nos 34 a 60, conforme pedido. ACABAMENTO GERAL: A calça 
aqui especificada deverá apresentar bom acabamento e apresentação. 

4 

JAQUETA – CASACO PARA AGENTE DE SAÚDE 
Agasalho tipo suéter, confeccionado em tecido de malha sintética, com mangas compridas, fechamento 
por meio de zíper, bolsos embutidos, e as características que se seguem. Cor: AZUL MARINHO; 
Componentes dos Fios: 100% acrílico. CARACTERÍSTICAS DO TECIDO DO FORRO E REFORÇOS: 
Cor: Azul (compatível com a cor do tecido da malha) Componentes do Fio: 76% poliéster/24% viscose. 
Fechamento: Efetuado por meio de zíper de nylon. Mangas: Tipo: Convencional; Comprida. Tamanho: P, 
M, G E GG. Gola: Modelo: Olímpica; Tipo: Friso ribana elástica sanfonada; Largura: 35 + 2 mm; Formação: 
Por meio de duas espessuras. Bainha e Punhos: Tipo: Friso tipo ribana elástica sanfonada; Largura: 70 + 
2 mm; Formação: Por meio de duas espessuras. Bolsos: Tipo: Embutido, com abertura vertical. Impressão: 
Processo: Silkscreen ou bordado eletrônico. Aplicação: No processo silkscreen ou bordado eletrônico, a 
aplicação será feita sobre o tecido.Costuras: Costuras de Fechamento: Ponto fixo, com interlock na borda 
do tecido, 3 a 4 pontos/cm.Demais Costuras: Ponto fixo, 3,5 a 4,5 pontos/cm. 

100 

5 

COLETE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 
Colete de brim azul marinho com pespontos com linha no mesmo tom e gola em tecido duplo. Com 
comprimento até a altura do quadril zíper de 9 mm, de plástico injetado, na cor azuld o mesmo tom do 
tecido.  Impressão em silkscreem na cor branca, frente e costas. Tamanhos P, M, G E GG  obedecendo 
(NBR 10320/88). 

70 

6 

JALECO 
Jaleco em microfibra composição 100 % poliester unisex abertura frontal com fechamento com 5 botões 
simples branco leitoso, caseado: à máquina, lado direito cumprimento 5 cm acima do joelho, gola e pé de 
gola (tipo camisa) pespontada, com 2 recortes frontais, do ombro à cintura e 2 pences traseiras 
pespontadas, com martingale fixo entre as pences das costas, com bolso chapadodo na parte externa 
superior no lado esquerdo, com vista tipo lapela e outros 2 embutidos na parte inferior externa e 
pespontados abaixo da cintura, aberturas lateral e traseira,mangas longas com prendedores de manga 
com um botão de cada lado simples branco leitoso, barra do jaleco: pespontada com 3 cm de vira para 
dentro, aviamento da cor do tecido, aberturas laterais: abertura lateral de 18 cm . Visando à durabilidade 
do vestuário, é necessária costura reforçada nas áreas mais sujeitas a rompimento da costura e reforço 
na costura dos botões. A peça deverá possuir internamente etiqueta informando: composição do tecido, 
nome ou marca do fabricante e o confeccionista, numeração do manequim e instrução de lavagem. Com 
brasão do município de cabreuva bordado em quatro cores na manga esquerda, no bolso esquerdo escrita 
bordada " Secretaria de Municipal de Saúde " em Azul Marinho com o logo da Secretaria de Saúde. 
Tamannhos P, M, G, GG, XG, XXG 
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2.6. TRANSPORTE SANITÁRIO PREFEITURA DE CABREÚVA 

ITEM DESCRITO QUANTITATIVO 

1 CAMISETAS MOTORISTAS 
Confeccionado em 100% algodão na cor azul marinho; 
Gola redonda; 
Manga curta; 
Bordado cruz da vida na frente no lado esquerdo; Nome do funcionário na frente no lado 
direito; Bordado bandeira do estado de São Paulo na manga do lado direito e brasão da 
cidade de Cabreúva na manga do lado esquerdo; Bordado a palavra condutor nas costas 
parte superior em branco; 

  
66 
Tenho um 
funcionário que 
necessita que seja 
feito sob medida 



 
2 CALÇAS 

Confeccionado em ripstop na cor azul marinho noite; 
Cos com elástico na parte traseira e na frente com cos normal, com zíper e botão, com 
passador de cinto na volta toda; 
Dois bolsos laterais nas pernas, com tampa e velcro para fechar;  
Bolsos frontal e traseiro; 
Duas faixas laterais vermelha; 
Faixa refletiva medindo 3cm, marca 3m, localizada acima do joelho; 

   
66 
Tenho um 
funcionário que 
necessita que seja 
feito sob medida 

3 BLUSAS 
Confeccionado em Nylon impermeável, com forro, na cor azul marinho; 
Ziper frontal tipo trator; 
Capuz com zíper tipo trator; 
Gola tipo padre; 
Dois bolsos frontais e um bolso interno; 
Cordão de regulagem na barra; 
Faixa refletiva no tórax e nos braços, medindo 3cm, marca 3m; 
Bordado cruz da vida na parte superior das costas em branco;  
Bordado cruz da vida na frente pequeno do lado esquerdo;  
Bordado Brasão da Prefeitura de Cabreúva na manga lado esquerdo; 

 
37 
 
Tenho um 
funcionário que 
necessita que seja 
feito sob medida 

4 CAMISETAS ADMINISTRATIVO 
Confeccionado em 100% algodão na cor azul marinho; 
Gola redonda; 
Manga curta; 
Bordado cruz da vida na frente no lado esquerdo; Bordado bandeira do estado de São 
Paulo na manga do lado direito e brasão da cidade de Cabreúva na manga do lado 
esquerdo; Bordado a palavra SAÚDE nas costas parte superior em branco; 

8 

2.7. SERVIÇO DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL SAE 192 

ITEM DESCRITO  QUANTITATIVO 

1 JAQUETA IMPERMEÁVEL  

Confeccionada em nylon emborrachado resinado 
Com capuz embutido na gola 
Com forro em matelassê fixo 
Fechamento frontal com zíper tipo trator e vista com velcro em toda extensão 
Com faixas refletivas mangas, frente e costas 
Sem bolso superior 
Com bolsos inferiores embutidos inclinados 
“logo SAE” nas costas grande e na frente lado esquerdo (pequeno) 

Tamanho M = 13 
Tamanho G =  14 
Tamanho GG= 10 
 
TOTAL = 37 
 

2 MACACÃO TECIDO RIP STOP AZUL MARINHO 
Ziper tipo trator, com faixa refletiva em braços, torax, pernas, logo grande nas costas, 
logo em braço direito, bolsos laterais com ziper. 

Tamanho P = 2 
Tamanho M = 2 
Tamanho G = 4 
 
TOTAL = 8 

 

3. PRAZO DE ENTREGA 

O prazo de entrega será de 30 (trinta) dias corridos após o recebimento da 

Autorização de Fornecimento. 

4. AMOSTRAS 



 
Ao(s) vencedor(es) do certame será exigida apresentação de amostras de todos os 

itens, para aceitação da mesma e posterior encerramento do processo. 

As amostras deverão ser entregue na sede da Prefeitura de Cabreúva, sita a Rua 

Floriano Peixoto 158, Centro, Cabreúva, CEP 13315-000, setor de Suprimentos no 

prazo máximo de 07 (sete) dias corridos após a finalização da etapa de lances e 

conferência dos documentos de habilitação. 

Para avaliação das amostras serão considerados produtos com cores ou brasões 

diferentes do exigido em Edital, porém deverão ser enviadas junto com os itens a 

serem avaliados, amostras dos tecidos nas cores e padrões exigidos neste anexo.   

 

 

 

 

 

 

 

Cabreuva, 29 de abril de 2021 

 

Antônio Carlos Mangini 

Prefeito Municipal 

  



 
ANEXO II 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO 

1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

1.1 Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual 

(ou cédula de identidade em se tratando de pessoa física não empresário); 

 

1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial, tratando-se de sociedade empresária; 

 

1.3 Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, 

tratando-se de sociedade empresária; 

 

1.4 Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de pessoas 

Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de 

prova de diretoria em exercício; 

 

1.5 Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira no país e 

ato de registro ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão 

competente, quando assim o exigir. 

 

1.6 Tratando-se de Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP), 

apresentar Declaração de Enquadramento ou Certidão Simplificada, 

ambas expedidas pela respectiva Junta Comercial, com data da expedição 

do exercício atual (não será aceito outro tipo de documento, nos termos 

do Artigo 8° da instrução Normativa N° 103 de 30 de abril de 2007), para 

fazer jus aos benefícios previstos na referida Lei 123/2006. 

 

1.6.1 Os microempresários individuais, por serem dispensados de apresentar 

Certidão expedida pela Junta Comercial, deverão apresentar o certificado 

de Condição de Microempreendedor Individual; Os Microempresários 

Individuais deverão comprovar o ramo de atividade compatível mediante 

a apresentação do Certificado da Condição de Microempresário Individual;  

 

2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 

2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério 

da Fazenda (CNPJ); 

 

2.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo 

de atividade e compatível com o objeto contratual; 

2.3  Prova de regularidade fiscal emitida pelas Fazendas Federal, Estadual 

e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na 



 
forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões: 

2.3.1 Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos 

Mobiliários, expedida pela Fazenda Municipal; 

2.3.2  Certidão de Regularidade do ICMS – Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços, expedida pela Fazenda Estadual ou Certidão 

Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Tributários 

expedida pela Procuradoria Geral do Estado respectivo, ou declaração 

de isenção ou de não incidência assinada pelo representante legal do 

licitante, sob as penas da lei; 

2.3.3 Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal através da Certidão 

Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, 

relativa a Tributos Federais (inclusive as contribuições sociais) e à 

Dívida Ativa da União; 

2.3.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), mediante a apresentação de CRF – Certificado de 

Regularidade do FGTS; 

2.3.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de 

Débitos Trabalhistas com Efeitos de Negativa, em cumprimento à Lei 

nº 12.461/2011 e à Resolução Administrativa TST nº 1470/2011; 

OBSERVAÇÃO: Poderão ser apresentadas CERTIDÕES POSITIVAS COM EFEITOS 

DE NEGATIVA, conforme artigo 206 do Código tributário Nacional (Lei N° 5.172 de 

25 de outubro de 1966). 

3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA 

3.1 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; 

3.2 Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

3.3 Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o 

licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo 

juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em 

vigor, conforme Súmula nº 501  do Tribunal de Contas do Estado de 

                                                           
1SÚMULA Nº 50 - Em procedimento licitatório, não pode a Administração impedir a participação de empresas que 

estejam em recuperação judicial, das quais poderá ser exigida a apresentação, durante a fase de habilitação, do Plano 

de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os 

requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no edital.  



 
São Paulo. 

4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

4.1 Prova de aptidão para o fornecimento de materiais pertinentes e 

compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto desta 

licitação, por meio da apresentação de Atestado(s) expedido(s) por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, necessariamente em nome 

do licitante, e que indique expressamente o fornecimento compatível com 

o objeto desta licitação. 

 

4.1.1 Entende-se por compatíveis o(s) atestados(s) que comprove(m) 

capacidade de fornecimento de 50% (cinquenta por cento) da 

execução pretendida (nos termos da súmula n.º 24 do TCESP). 

5. OUTRAS COMPROVAÇÕES 

5.1 Declarações subscritas por representante legal do licitante, elaboradas em 

papel timbrado conforme modelo mostrado no ANEXO III deste Edital 

atestando: 

 A) Inexistência de fato superveniente impeditivo de licitação na forma do 

§ 2° do Artigo 32 da Lei N° 8.666/93. 

 B) Nos termos do inciso V do Artigo 27 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de 

junho de 1993 e alterações, a empresa encontra-se em situação regular 

perante o Ministério do Trabalho, no que se refere a observância do 

disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal;  

 C) Para o caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que 

no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços 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; 

D) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: está ciente de 

que no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços deverá 

apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de 

recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas. 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1 Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor 

da administração ou publicação em órgão de imprensa oficial. Os documentos 

deverão estar em plena vigência, ficando, porém, a critério do Pregoeiro solicitar 

as vias originais de quaisquer dos documentos, caso haja constatação de fatos 



 
supervenientes.   

6.2 O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, 

no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, 

fixando-lhes prazo para atendimento. 

6.3 A falta de quaisquer dos documentos mencionados, ou a apresentação dos 

mesmos em desacordo com o presente edital, implicará na inabilitação do licitante. 

6.4. A licitante deverá apresentar os documentos correspondentes ao 

estabelecimento (matriz ou filial) através do qual pretende firmar o contrato. 

6.5 É vedada a mesclagem de documentos de estabelecimentos diversos, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos em nome da matriz e, válidos para todas as suas filiais. 

6.6 Poderão ser apresentadas Certidões Positivas com Efeitos de Negativa, 

conforme Artigo 206 do Código Tributário Nacional (Lei N° 5.172 de 25 de outubro 

de 1966). 

6.7 Todas as certidões e documentos devem ser apresentados, na forma da Lei 

dentro do prazo de validade fixado nos documentos oficiais, ou de 90 (noventa) 

dias a contar da expedição dos mesmos, caso não estipulem qualquer prazo de 

validade. 

6.8 Em atendimento ao disposto no Capítulo V da Lei Complementar N° 123 de 

14/12/06 e alterações na Lei N° 147 de 07/08/14, serão observados os seguintes 

procedimentos: 

A) As Microempresas, empresas de Pequeno Porte e Microempresário 

Individual (MEI), por ocasião da habilitação, deverão apresentar toda 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição; 

B) Havendo alguma restrição quanto a regularidade fiscal e trabalhista, será 

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá 

ao momento em que for homologado o certame, para regularização da 

documentação. 

C) A não regularização da documentação implicará decadência do direito a 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da lei 8.666/93, 

sendo facultado a administração convocar os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

6.9 Não será aceito a substituição de documentos de habilitação por protocolo de 

requerimento da certidão. 

  



 
ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÕES 

 

Ao Município de Cabreúva 

Prezados Senhores 

Ref.: Pregão Eletrônico N° 015/2021 

Eu _________________(nome completo), representante legal da empresa 

_________(denominação da pessoa jurídica), sediada a R./Av.______________ , N° 

____, Bairro ______, Cidade/Estado _____/____ participante do Pregão Eletrônico 

N° ____/2021, da Prefeitura de Cabreúva, DECLARO, sob as penas da Lei: 

A) Inexistência de fato superveniente de habilitação na forma do § 2 do artigo 

32 da Lei N° 8.666/93; 

B) Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei federal n° 8.666 de 21de junho de 

1993 e alterações, a empresa encontra-se em situação regular perante o 

Ministério do Trabalho, no que se refere a observância do disposto no inciso 

XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal: 

C) Para o caso de empresassem recuperação judicial: está ciente de que no 

momento da assinatura da Ata de Registro de Preços 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; 

D) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: está ciente de que no 

momento da assinatura da Ata de Registro de Preços deverá apresentar 

comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação 

extrajudicial estão sendo cumpridas. 

(Local e data) 

(Nome e número da carteira de identidade do declarante) 

Obs. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa 

proponente e carimbada com o número do CNPJ. 

 

 

 

 

 



 
ANEXO IV 

MODELO – FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO (a ser enviada por meio eletrônico) 

 

Pregão Eletrônico 015/2021 

Processo Administrativo 3063/2021 

ITEM QUANT UNIDADE ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS 

1 100 PAR 

BOTA - Cano curto, cabedal tipo short barrel 100% em couro 1,8mm de 

espessura, hidrofugado (repelente a água), na cor preta de alto brilho, passadores 

e travadores em nylon de alta resistencia, língua e traseira de couro de alto 

conforto, forração com sistema nylon smach aereado, acolchoada na parte 

dianteira e traseira em couro tipo napa confort, altura do cano a partir do solado 

é de 16,5 cm - 6,5 polegadas, solado de alta resistência composto por três 

camadas, primeira camada constituida em borracha resistente a 300º, segunda 

camada em poliéter (material super leve e com alto indice de amortecimento e a 

terceira camada constituída com uma bolha em TPU inflada a ar localizada na 

parte do slaro, matérias primas utilizada conforme normas técnicas ISO 20344 e 

ISO 20347. 

2 150 PEÇA 

CALÇA - Calça com 02 bolsos sanfonados laterais com fechamento em velcro 

(aproximadamente 200 mm acima do joelho), com 06 passadores para cinto, 02 

bolsos dianteiros tipo faca, 02 bolsos traseiros internos, tecido 50% ALGODÃO 

(CO) 50% POLIESTER (PES), Construção Urdume = 110 Fios/Polegada +/- 1 Fio, 

Trama = 55 Fios/Polegada +/- 1 Fio, Ligamento = Tela Rip Stop (Desenho), 

Gramatura cru = 240 g/m² +/- 4%, Espessura = 0,70 mm +/- 0,02 mm, 

Resistência à tração Urdume = 34,000 kgf/cm (min) Trama = 16,753 kgf/cm 

((min), Resistência ao rasgo Urdume = 7,000 kgf/cm (min), Trama = 2,300 

kgf/cm (min). Especificações comprovadas por laboratórios acreditados pelo 

Inmetro conforme normas: NBR 10588, NBR 12996, NBR 10589, NBR 10591, NBR 

13371, NBR 11912 e ASTM D2261  corverde militar 70% poliéster e 30% algodão, 

zíper em metal. 

3 100 PEÇA 

JAQUETA - Jaqueta com bolsos laterais internos, tecido 50% ALGODÃO (CO) 

50% POLIESTER (PES), Construção Urdume = 110 Fios/Polegada +/- 1 Fio, Trama 

= 55 Fios/Polegada +/- 1 Fio, Ligamento = Tela Rip Stop (Desenho), Gramatura 

cru = 240 g/m² +/- 4%, Espessura = 0,70 mm +/- 0,02 mm, Resistência à tração 

Urdume = 34,000 kgf/cm (min) Trama = 16,753 kgf/cm ((min), Resistência ao 

rasgo Urdume = 7,000 kgf/cm (min), Trama = 2,300 kgf/cm (min). Especificações 

comprovadas por laboratórios acreditados pelo Inmetro conforme normas: NBR 

10588, NBR 12996, NBR 10589, NBR 10591, NBR 13371, NBR 11912 e ASTM 

D2261 cor verde militar 70% poliéster e 30% algodão, 02 tipos de forração interna 

sendo 01 de tecido Moletom Grosso e outro tecido para acabamento na cor verde 

militar, fechamento com zíper e velcro (padrão militar) na cor verde militar, sendo 

a bandeira do município na manga esquerda e escrito Vigia Municipal com Brasão 

da Prefeitura na manga direita estampado, nas costas com escrito Vigia Municipal 

Cabreúva com tamanho padrão da Gm. 



 
4 50 PEÇA CINTO - De lona, com fivela de metal, na cor verde militar. 

5 50 PEÇA 

BONÉ -Tipo militar (gorro pala dura - Exército) em tecido 50% ALGODÃO (CO) 

50% POLIESTER (PES), Construção Urdume = 110 Fios/Polegada +/- 1 Fio, Trama 

= 55 Fios/Polegada +/- 1 Fio, Ligamento = Tela Rip Stop (Desenho), Gramatura 

cru = 240 g/m² +/- 4%, Espessura = 0,70 mm +/- 0,02 mm, Resistência à tração 

Urdume = 34,000 kgf/cm (min) Trama = 16,753 kgf/cm ((min), Resistência ao 

rasgo Urdume = 7,000 kgf/cm (min), Trama = 2,300 kgf/cm (min). Especificações 

comprovadas por laboratórios acreditados pelo Inmetro conforme normas: NBR 

10588, NBR 12996, NBR 10589, NBR 10591, NBR 13371, NBR 11912 e ASTM 

D2261 , com fecho de metal, na cor verde militar, com bordado frontal (Brasão 

da Prefeitura escrito Vigia Municipal Cabreúva). 

6 100 PEÇA 

CAMISA - Pólo na cor verde militar, em tecido 50%algodão e 50% poliéster, 

210g/m², com bordado no bolso do brasão da cidade de cabreuva, acima do bolso 

+/- 3cm, bordado em cor amarela a nomenclatura VIGIA MINICIPAL. 

7 30 Pç 

GANDOLA MANGA LONGA 

Gandola padrão militar com mangas longas e bordadas, sendo a bandeira do 

município na manga esquerda e a Bandeira do Estado de São Paulo na direita, na 

cor Azul Marinho e Laranja, sistema de fechamento por Ziper, tecido 50% 

ALGODÃO (CO) 50% POLIESTER (PES), Construção Urdume = 110 Fios/Polegada 

+/- 1 Fio, Trama = 55 Fios/Polegada +/- 1 Fio, Ligamento = Tela Rip Stop 

(Desenho), Gramatura cru = 240 g/m² +/- 4%, Espessura = 0,70 mm +/- 0,02 

mm, Resistência à tração Urdume = 34,000 kgf/cm (min) Trama = 16,753 kgf/cm 

((min), Resistência ao rasgo Urdume = 7,000 kgf/cm (min), Trama = 2,300 

kgf/cm (min). Especificações comprovadas por laboratórios acreditados pelo 

Inmetro conforme normas: NBR 10588, NBR 12996, NBR 10589, NBR 10591, NBR 

13371, NBR 11912 e ASTM D2261 , dois bolsos frontais sendo fechados com 

botões transparentes, tendo o esquerdo acesso para caneta e Bordado com 

Brasão da Defesa Civil com Dizeres Superiores “ proteção e Defesa Civil e inferior 

“ Cabreúva – SP ” sobre o bolso direito velcro para o nome. Nas costas conforme 

modelo em anexo, bordado com os dizeres DEFESA CIVIL CABREUVA. 

8 30 Pç 

GANDOLA MANGA CURTA 

Gandola padrão militar com mangas curtas e bordadas, sendo a bandeira do 

município na manga esquerda e a Bandeira do Estado de São Paulo na direita, 

na cor Azul Marinho e Laranja, sistema de fechamento por Ziper, tecido 50% 

ALGODÃO (CO) 50% POLIESTER (PES), Construção Urdume = 110 

Fios/Polegada +/- 1 Fio, Trama = 55 Fios/Polegada +/- 1 Fio, Ligamento = Tela 

Rip Stop (Desenho), Gramatura cru = 240 g/m² +/- 4%, Espessura = 0,70 mm 

+/- 0,02 mm, Resistência à tração Urdume = 34,000 kgf/cm (min) Trama = 

16,753 kgf/cm ((min), Resistência ao rasgo Urdume = 7,000 kgf/cm (min), 

Trama = 2,300 kgf/cm (min). Especificações comprovadas por laboratórios 

acreditados pelo Inmetro conforme normas: NBR 10588, NBR 12996, NBR 

10589, NBR 10591, NBR 13371, NBR 11912 e ASTM D2261 , dois bolsos frontais 

sendo fechados com botões transparentes, tendo o esquerdo acesso para caneta 

e Bordado com Brasão da Defesa Civil com Dizeres Superiores “ proteção e 

Defesa Civil e inferior “ Cabreúva – SP ” sobre o bolso direito velcro para o 

nome. Nas costas , bordado com os dizeres DEFESA CIVIL CABREÚVA, conforme 

modelo da gandola de manga longa em anexo. 



 

9 30 Pç 

CALÇA 

Calça com 02 bolsos sanfonados laterais com fechamento em Botão Transparente 

(aproximadamente 200 mm acima do joelho), Reforço no Gancho e joelho 

estofado com reforço, com 06 passadores para cinto, 02 bolsos dianteiros tipo 

Faca, 02 bolsos traseiros internos, tecido 50% ALGODÃO (CO) 50% POLIESTER 

(PES), Construção Urdume = 110 Fios/Polegada +/- 1 Fio, Trama = 55 

Fios/Polegada +/- 1 Fio, Ligamento = Tela Rip Stop (Desenho), Gramatura cru = 

240 g/m² +/- 4%, Espessura = 0,70 mm +/- 0,02 mm, Resistência à tração 

Urdume = 34,000 kgf/cm (min) Trama = 16,753 kgf/cm ((min), Resistência ao 

rasgo Urdume = 7,000 kgf/cm (min), Trama = 2,300 kgf/cm (min). Especificações 

comprovadas por laboratórios acreditados pelo Inmetro conforme normas: NBR 

10588, NBR 12996, NBR 10589, NBR 10591, NBR 13371, NBR 11912 e ASTM 

D2261 na cor Azul Marinho Zíper em Metal com elástico na cintura atrás. Faixa 

refletiva conforme foto em anexo. 

10 30 Pç 

JAQUETA 

Jaqueta com bolsos laterais internos, Azul, 02 tipos de forração interna sendo 01 

tecido Moleton Grosso e outro tecido para acabamento na cor azul, fechamento 

com Zíper e Velcro (padrão militar) na cor Azul e Laranja com faixa refletiva. 

Modelo em anexo 

11 30 Pç 

CINTO 

De Lona, com fivela de metal com o Brasão da Defesa Civil estampada, Prateado, 

com o tecido na cor Azul Marinho. 

12 30 Pç 

CAMISETA 

Unisex Azul Noturno com corte único e preciso, com gola careca, fino com punho, 

mangas curtas, malha PV 67% poliéster e 33% viscose. 

As peças devem estar isentas de costuras tortas, franzimentos, linhas soltas, 

rasgamentos, deformidades ou qualquer outro fator que possa prejudicar sua 

utilização ou aspecto. Visando a durabilidade do vestuário, solicita-se costura 

reforçada nas áreas mais sujeitas a rompimento. A peça deve possuir etiqueta 

informando a composição do tecido, nome ou marca do fabricante, numeração do 

manequim e instrução de lavagem.  OBS: Com estampa " SilkScreen" nas costas 

DEFESA CIVIL CABREÚVA ( na cor laranja), nas mangas: lado esquerdo Bandeira 

De Cabreúva, lado direto Brasão Da Defesa Civil . Modelo em anexo 

13 30 Pç 

TARJETA 

Tarjeta em Rip Stop, com fundo na cor Azul Marinho e letras bordadas na cor 

Laranja, com velcro para fixação. 

14 30 Pç 

BONÉ 

Boné tipo militar (gorro de metal – Exército) em tecido 50% ALGODÃO (CO) 50% 

POLIESTER (PES), Construção Urdume = 110 Fios/Polegada +/- 1 Fio, Trama = 

55 Fios/Polegada +/- 1 Fio, Ligamento = Tela Rip Stop (Desenho), Gramatura cru 

= 240 g/m² +/- 4%, Espessura = 0,70 mm +/- 0,02 mm, Resistência à tração 

Urdume = 34,000 kgf/cm (min) Trama = 16,753 kgf/cm ((min), Resistência ao 

rasgo Urdume = 7,000 kgf/cm (min), Trama = 2,300 kgf/cm (min). Especificações 

comprovadas por laboratórios acreditados pelo Inmetro conforme normas: NBR 

10588, NBR 12996, NBR 10589, NBR 10591, NBR 13371, NBR 11912 e ASTM 

D2261 com fecho de metal, na cor Azul Marinho, com bordado frontal (distintivo 

da Defesa Civil Municipal). Arte do brasão da defesa  civil em anexo 



 

15 30 Pç 

BOTA 

Cano alto (motociclista), confeccionado em couro bovino hidrofugado, com 

proteção de borracha sobreposta na gaspea, forrada internamente com tecido 

poliéster-poliamida, zíper lateral em nylon na lateral protegido com couro e fixado 

com velcro, fole interno em couro tipo napa confort, ajustes na parte superior do 

cano (panturrilha) em elástico de alta pressão acolchoada na parte dianteira e 

traseira para melhor flexionamento do pé em couro tipo napa confort, proteção 

frontal contra impactos, refletivos de segurança em alta freqüência localizados na 

parte traseira e lateral do cano, palmilha de fibras resinadas em EVA termo 

conformado, antibactericida, solado de alta resistência composto por três 

camadas, primeira camada constituída em borracha resistente a 300º, segunda 

camada em poliéster (material super leve e com alto índice de amortecimento e 

a terceira camada constituída com uma bolha em TPU inflada a ar localizada na 

parte do salto, matérias primas utilizada conforme normas técnicas ISO 20344 e 

ISO 20347. 

16 150 UNIDADE 

KIT PATRULHAMENTO,composto por calça e gandola.Calça Tamanhos 

Prováveis “38, 40, 42, 44, 46, 48 ,50, 52, 54, 56” (masculina e Feminina), Uso 

operacional, tecido conforme especificações em tecido 01, na Cor Azul Noturno, 

zíper em metal. CÓS: postiço entretelado com 4,5 cm de largura e enchance 

traseira, fechamento através de 1 botão e 1 caseado no sentido horizontal, 7 

passantes com 5.5 cm de comprimento por 1 cm de largura inseridos na parte 

inferior do cós; Vista: embutida com zíper metálico (15 cm) sendo sua costura 

reforçada. Bolsos: 2 bolsos frontais embutidos com abertura obliqua tipo faca, 2 

bolsos laterais chapados (20 por 17 cm) com prega macho centralizada, 

portinholas com fechamento através de velcro, na altura acima do joelho e no 

máximo 10cm abaixo do final dos bolsos frontais; e 2 bolsos traseiros chapados 

(13 por 14 cm) com prega macho centralizada e cantos chanfrados, portinholas 

com fechamento através de botão centralizado. Reforços: em tecido sobreposto, 

sendo os frontais posicionados na altura dos joelhos e o traseiro no gancho, 

ambos com costura matelassê. Barras: Devem vir overlocadas.COSTURAS:  Com 

máquina reta 2 agulhas ponto corrente para colocação do cós;  com ponto 

corrente 1 agulha para o fechamento das entrepernas (costura aberta com as 

bordas overlocadas); Ponto corrente 2 agulhas defasadas para o fechamento dos 

ganchos dianteiro e traseiro, laterais, fixação dos bolsos laterais e traseiros e 

reforços dos joelhos e gancho traseiro;  Com máquina reta 1 agulha para fixação 

do zíper, velcros, portinholas, vista, costuras matelassê e pespontos; Interloque 

bitola mínima 10 mm para o fechamento dos forros dos bolsos dianteiros; 

Travetes nas extremidades dos bolsos, portinholas, no acabamento final da vista 

e na junção dos ganchos;  Caseado reto de 20 mm; Todas com 3,5 a 4,0 pontos 

por centímetro. AVIAMENTOS: Linha: 80 Poliéster / Algodão ou 100% Poliéster 

na cor do tecido para as operações de fechamentos, pespontos, caseado e 

pregar botão; linha 120 e filamento para overloque.  Zíper: metálico com 

cadarço da cor do tecido.  Botão: perolizado nº22 da cor do tecido. TECIDOS:  

Composição 50% poliamida e 50% algodão, construção em tela Rip Stop 

conforme especificações em item próprio; Peso 220 g/m2;Cor azul noturno; liso 

e homogêneo de 1ª Qualidade; isento de manchas, falhas, bolotas ou outros 

defeitos prejudiciais ao bom aspecto visual e da confecção; apresentando 

qualidade específica de não amarrotamento. (conforme item 1) Gandolas 

Tamanhos Prováveis “2, 3, 4, 5, 6, 7” (masculina / feminina), Gandolauso 



 
operacionalconforme especificações em item próprio na Cor Azul turno, 50% 

poliamida e 50% algodão, Gola: (colarinho) esporte com entretela pré-encolhida 

pespontada, com duas entretelas coladas entre si (dupla face) com gramatura 

de 250 g/m2, com uma abertura central de aproximadamente 3 mm em uma 

das faces, para melhor caimento do colarinho, evitando que o mesmo fique 

enrugado quando dobrado; Mangas: curtas, com barra italiana medindo 4,0 cm 

de largura e com 2 pespontos; Platinas: entreteladas com gramatura de 250 

g/m2, embutidas na costura da manga, medindo 120 mm de comprimento, 55 

mm na base e 50 mm na extremidade, terminando em ângulo de 30 graus de 

cada lado, centralizada com fechamento através de botão e caseada nas 

costuras dos ombros; Manga Lado Direito: bordado, diretamente na manga, o 

Brasão da Guarda Municipal, a uma distância de 4,0 cm abaixo da costura da 

parte superior da manga, centralizada com as platinas (detalhes do Brasão 

conforme item 2. em Anexo);  Manga Lado Esquerdo: bordado, diretamente na 

manga, a Bandeira do Município de Cabreúva, a uma distância de 4,0 cm abaixo 

da costura da parte superior da manga, centralizada com as platinas (detalhes 

da Bandeira conforme item 3em Anexo); Abertura Frontal: com fechamento 

através de 6 botões e 6 caseados, vista prega macho com 4,0 cm de largura 

entretelada; Dois Bolsos frontais: na altura do tórax, retangulares, com cantos 

chanfrados e prega macho ao centro com 3,0 cm de largura, com portinholas 

com cantos chanfrados com entretela com gramatura de 250 g/m2, com 

caseado vertical ao centro; (medidas dos bolsos e distância das costuras, 

conforme tabela de medidas); Bolso lado Direito: com velcro fêmea, medindo 8 

cm de comprimento e 1,5 cm de largura, costurado logo abaixo da costura 

superior da aba para fixação do nome; Bolso lado Esquerdo: deve possuir em 

sua aba abertura de 2,5 cm para colocação de caneta;  Costas: com pala em 

tecido duplo tipo morcego e barra com fralda;  

TECIDO 01,50% ALGODÃO (CO) 50% POLIESTER (PES), Construção Urdume = 

110 Fios/Polegada +/- 1 Fio, Trama = 55 Fios/Polegada +/- 1 Fio, Ligamento = 

Tela Rip Stop (Desenho), Gramatura cru = 240 g/m² +/- 4%, Espessura = 0,70 

mm +/- 0,02 mm, Resistência à tração Urdume = 34,000 kgf/cm (min) Trama = 

16,753 kgf/cm ((min), Resistência ao rasgo Urdume = 7,000 kgf/cm (min), 

Trama = 2,300 kgf/cm (min). Especificações comprovadas por laboratórios 

acreditados pelo Inmetro conforme normas: NBR 10588, NBR 12996, NBR 

10589, NBR 10591, NBR 13371, NBR 11912 e ASTM D2261 

COSTURAS; em máquina de 2 agulhas paralelas, bitola mínima 10 mm para 

fechamento dos ombros, ilhargas e mangas;  fixação dos elásticos em máquina 

de pregar elástico para os punhos e cós; em máquina reta 1 agulha ponto fixo 

para fixação e pesponto da gola, vista, bolsos, portinholas, velcro, punhos, 

bainhas e barras; caseado reto de 20 mm de comprimento;  aplicação de 

overloque nas partes desfiantes do tecido; todas com 3,5 a 4,0 pontos por 

centímetro; AVIAMENTOS,Linhas: 80 Poliéster / Algodão ou 100% Poliéster na 

cor do tecido para as operações de agachamentos, pespontos, caseado e pregar 

botão; linha 120 e filamento para overloque.  Botões: perolizados da cor do 

tecido, de 4 furos, medindo 12 mm de diâmetro por 02 mm de espessura, sendo 

que, deverá vir 1 botão adicional em cada unidade do produto, não sendo 

admitidas duas tonalidades num mesmo botão. (Conforme item 4 em anexo) 



 

17 150 UNIDADE 

CAMISETA  - Tamanhos Prováveis “P, M, G, GG, EG”, Unissex Azul Noturno com 

corte único e preciso, com gola careca, fino com punho, mangas curtas, malha 

conforme Tecido 02. As peças devem estar isentas de costuras tortas, 

franzimentos, linhas soltas, rasgamentos, deformidades ou qualquer outro fator 

que possa prejudicar sua utilização ou aspecto. Visando a durabilidade do 

vestuário, solicita-se costura reforçada nas áreas mais sujeitas a rompimento. A 

peça deve possuir etiqueta informando a composição do tecido, nome ou marca 

do fabricante, numeração do manequim e instrução de lavagem.  OBS: Com 

estampa " SilkScreen" nas costas GUARDA MUNICIPAL CABREÚVA em cor branca 

(Conforme item 5 em anexo), nas mangas: lado esquerdo Bandeira De Cabreúva 

(Conforme item 3 em anexo), lado direto Brasão Da GM (Conforme item 2 em 

anexo) e Nome Do GM frente lado direito.TECIDO 02 Poliester 55% algodão 30% 

viscose 15%, gramatura 160g/m² +/- 5%, titulo do fio 30/NE +/- 5%, presença 

de corantes alergênicos e cancerígenos não detectável. Especificações 

comprovadas por laboratórios acreditados pelo Inmetro conforme normas:NBR 

13538/95, NBR 10591, NBR 13216, NBR 16503:2018. 

18 60 UNIDADE 

JAQUETA - Tamanhos Prováveis “P, M, G, GG” Jaqueta com bolsos laterais 

internos, em tecido 01 , 02 tipos de forração interna sendo 01 de tecido Moletom 

Grosso e outro tecido para acabamento na cor preta, fechamento com zíper e 

velcro (padrão militar) na cor azul noturno. OBS: Com estampa " SilkScreen" nas 

costas GUARDA MUNICIPAL CABREÚVA (Conforme item 5 em anexo), nas 

mangas: lado esquerdo Bandeira De Cabreúva (Conforme item 3 em anexo), lado 

direto Brasão Da GM (Conforme item 2 em anexo) e Nome Do GM frente lado 

direito. 

19 150 UNIDADE 
CINTO - De lona, com fivela de metal cromada com as letras GM estampada, na 

cor azul noturno. (Conforme item 6 em anexo). 

20 60 UNIDADE 

BONÉ - Tipo militar (gorro pala dura - Exército) em tecido 01 (Conforme item 

específico), com fecho de metal, na cor azul noturno, com aplicação do brasão da 

GCM de Cabreúva bordado no frontal. (Conforme item 7 em anexo). 

21 20 UNIDADE 

BOINA PRETA - Confeccionada em malha de lã, alta maleabilidade, com 

caimento perfeito, impermeável, borda de couro, reforço semicircular para fixação 

de distintivos. (Conforme item 8 em anexo). 

22 80 UNIDADE 

BOTA Cano curto, com numerações prováveis do 31 ao 46, cabedal tipo short 

barrel 100% em couro 1.8mm de espessura, hidrofugado (repelente a água), na 

cor preta de alto brilho, passadores e travadores em nylon de alta resistência, 

língua e traseira em pelica de couro de alto conforto, forração com 

sistema nylon smach aerado, acolchoada na parte dianteira e traseira em couro 

tipo napa Comfort, altura do cano a partir do solado é de 16,5 cm - 6,5 polegadas, 

solado de alta resistência composto por três camadas, primeira camada 

constituída em borracha resistente a 300º, segunda camada em poliéster 

(material super leve e com alto índice de amortecimento e a terceira camada 

constituída com uma bolha em TPU inflada a ar localizada na parte do salto, 

matérias primas utilizada conforme normas técnicas ISO 20344 e ISO 

20347.(Conforme item 9 em anexo). 

23 20 UNIDADE 

BOTA - Cano médio (coturno), com numerações prováveis do 31 ao 46; entre 

sola embutida em PU (poliuretano -polímero de alta densidade e excelente 

memória), planta do solado bem plantada com massa de borracha de alta 

aderência, borrachas de proteção tipo “laroche” com tratamento anti-trincas, anti-



 
UV, fidelidade na coloração preto intenso, passadores e travadores em nylon alta 

resistência, cabedal em couro Nobuck Graxo de 2,2mm de espessura hidrofugado 

(repelente água). Calcanhar em couro bovino com acolchoamento em espumas 

de PU e Látex, palmilhas Bi densidade. (Conforme item 10 em anexo). 

24 10 UNIDADE 

BOTA - Cano alto (motociclista), com numerações prováveis do 37 ao 46 

confeccionado em couro bovino hidrofugado, com proteção de borracha 

sobreposta na gaspea, forrada internamente com tecido poliéster-poliamida, zíper 

lateral em nylon na lateral protegido com couroe fixado com velcro, fole interno 

em couro tipo napa Comfort, ajustes na parte superior do cano (pantorrilha) em 

elástico de alta pressão, acolchoada na parte dianteira e traseira para melhor 

flexionamento do pé em couro tipo napa Comfort, proteção frontal contra 

impactos, refletivos de segurança em alta frequência localizados na parte traseira 

e lateral do cano, palmilha de fibras resinadas em EVA Termo conformado, anti 

bactericida, solado de alta resistência composto por três camadas, primeira 

camada constituída em borracha resistente a 300º, segunda camada em poliéster 

(material super leve e com alto índice de amortecimento e a terceira camada 

constituída com uma bolha em TPU inflada a ar localizada na parte do salto, 

matérias primas utilizada conforme normas técnicas ISO 20344 e ISO 20347. . 

(Conforme item 11 em anexo). 

25 15 UNIDADE 

UNIFORME DO GRUPAMENTO CANIL: GANDOLA - Padrão militar com mangas 

longas e bordadas, sendo a bandeira do município (Conforme item 3 em anexo) 

e o brasão do Canil bordado (Conforme item 13 em anexo) na manga esquerda e 

o brasão da Guarda Municipal (Conforme item 2 em anexo) e a palavra “Canil “. 

(Conforme item 14 em anexo) na manga direita, na cor azul noturno, sistema de 

fechamento por 06 (seis) botões transparentes, tecido RipStop (Conforme item 

especifico), dois bolsos frontais sendo fechados com botões transparentes, tendo 

o esquerdo acesso para caneta e sobre o bolso direito velcro para o nome. Calça 

com 02 bolsos sanfonados laterais com fechamento em velcro (aproximadamente 

200 mm acima do joelho), com reforços Acolchoados nos joelhos, com reforço 

normal no cavalo, com 07 passadores para cinto, 02 bolsos dianteiros interno tipo 

faca, 02 bolsos traseiros internos, confeccionados em tecido Rip Stop (Conforme 

item específico) na cor azul noturno, fechamento com zíper em metal. 

26 15 UNIDADE 

CAMISETAS TAMANHO “P, M, G” - Unissex Preta com corte único e preciso, 

com gola careca, fino com punho, mangas curtas, malha de algodão 100%, fio 

penteado. As peças devem estar isentas de costuras tortas, franzimentos, linhas 

soltas, rasgamentos, deformidades ou qualquer outro fator que possa prejudicar 

sua utilização ou aspecto. Visando a durabilidade do vestuário, solicita-se costura 

reforçada nas áreas mais sujeitas a rompimento. A peça deve possuir etiqueta 

informando a composição do tecido, nome ou marca do fabricante, numeração do 

manequim e instrução de lavagem.  OBS:OBS: Com estampa " SilkScreen" nas 

costas GUARDA MUNICIPAL CABREÚVA em cor dourada (Conforme item 5 em 

anexo), nas mangas: lado esquerdo Bandeira De Cabreúva (Conforme item 3 Com 

estampa " SilkScreen" nas mangas: lado esquerdo Bandeira De Cabreúva 

(Conforme item 3 em anexo), lado direto Brasão Da GM e Nome Do GM frente 

lado direito. 

29 48 UNIDADE 

CAMISA OPERACIONAL FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO MASCULINA  

TECIDO: Poliester 55% algodão 30% viscose 15%, gramatura 160g/m² +/- 5%, 

titulo do fio 30/NE +/- 5%, presença de corantes alergênicos e cancerígenos não 



 
detectável. Especificações comprovadas por laboratórios acreditados pelo 

Inmetro conforme normas: NBR 13538/95, NBR 10591, NBR 13216, NBR 

16503:2018. 

Cor:sitelfill (L16) amarelo limão. 

Costura: a peça deve ser costurada em máquina interloque com 4 à 5 

pontos/cm. A bitola da máquina interloque deverá medir 1cm. As costuras de 

desponto devem obedecer de 3 à 4 pontos/cm e serem feitas na cor do tecido.  

Fita refletiva: 3M na cor prata com 5cm de largura em toda a volta do toráx e 

em volta das mangas com costuras duplas.  

Aviamentos: Botão de massa 4 furos, Ø1,2cm e velcro de 2,5cm. 

Frente: 

Camisa com vista de posição de abotoamento masculino, manga curta, gola 

esporte sendo o tecido interno e a gola na cor preta com vista dupla encoberta 

com 3cm de largura e abotoamento com 8 botões caseados na vertical com 

1,6cm de comprimento. 

Fita refletiva: 3M na cor prata com 5cm de largura, costura dupla horizontal em 

360° na altura do toráx.  

Gola com entretela tecida, pesponto duplo e colarinho na cor preta. Lapela sobre 

os ombros com 4cm de largura e 10cm de comprimento com fechamento em 

botão. Bolso embutido do lado direito e esquerdo medindo 12cm de largura e 

15cm de profundidade, cantos oitavados e pesponto duplo, portinhola fixa e lisa 

com zíper de nylon na mesma cor do tecido fechando de dentro pra fora, o forro 

deverá ser do mesmo tecido da camisa. O bolso direito deverá possuir porta 

caneta de 3cm. O lado direito da camisa acima do bolso deverá ser costurado 

velcro fêmea na cor preta medindo 10cm de comprimento e 2cm de largura.  

Bordado: Linha 100% poliéster trilobal. 

Lado esquerdo da camisa acima do bolso: com o dizer “TRÂNSITO” na cor preta 

medindo 9cm de comprimento e 2 cm de largura. 

Manga direita: Bordado com a Bandeira do Brasil. 

Manga esquerda: Bordado com a bandeira de Cabreúva. 

Costas: Bordado com o dizer “TRÂNSITO CABREÚVA – SP”. 

Fita Refletiva: Horizontal medindo 5cm de largura costurada em 360° na altura 

do toráx. 

Mangas: 

Manga curta com barra 3cm de largura com costura rebatida. Fita refletiva 

medindo 5cm de largura costurada em volta acompanhando a faixa refletiva da 

frente e das costas. 

As barras da camisa deverão medir 1,5cm largura com costura rebatida. 

A peça deve conter etiqueta costurada internamente, constando o nome da 

confecção, identificação do tecido e o tamanho. 

Deve ser embalada em saco plástico, individualmente e apresentar numeração 

visível. 



 

30 48 UNIDADE 

CALÇA OPERACIONAL FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO MASCULINA 

TECIDO: 50% ALGODÃO (CO) 50% POLIESTER (PES), Construção Urdume = 

110 Fios/Polegada +/- 1 Fio, Trama = 55 Fios/Polegada +/- 1 Fio, Ligamento = 

Tela Rip Stop (Desenho), Gramatura cru = 240 g/m² +/- 4%, Espessura = 0,70 

mm +/- 0,02 mm, Resistência à tração Urdume = 34,000 kgf/cm (min) Trama = 

16,753 kgf/cm ((min), Resistência ao rasgo Urdume = 7,000 kgf/cm (min), 

Trama = 2,300 kgf/cm (min). Especificações comprovadas por laboratórios 

acreditados pelo Inmetro conforme normas: NBR 10588, NBR 12996, NBR 

10589, NBR 10591, NBR 13371, NBR 11912 e ASTM D2261  

Cor: Preta 

Costura: a peça deve ser costurada em máquina interloque com 4 à 5 

pontos/cm. A bitola da máquina interloque deverá medir 1cm. Costuras sempre 

na cor do tecido. 

Fitas Refletivas: nas pernas na cor prata, 3M com 5cm de largura, costurada em 

360° com pesponto paralelo com distância de 20cm acima da barra. 

- Botão plástico 4 furos 1,8cm de comprimento 

- Caseado horizontal 1,8cm de comprimento 

- Zíper nylon fino 15cm, braguilha forrada com o mesmo tecido e fechada com 

zíper da mesma cor. 

- Cinco passadores com 6cm de abertura 

- Cós com entertelatecida abotoado com botão e forrado com o mesmo tecido 

overlocado. 

- ajuste automático de cintura 

- dois bolsos frontais tipo faca com 17cm de abertura forrado com tecido 

compatível com a cor do tecido. 

- Bolso fole nas laterais com 15cm de comprimento de 15cm de largura com 

lapela e fechamento em velcro. 

- Dois bolsos embutidos traseiros com 15cm de comprimento e 15cm de largura 

com lapela e fechamento em velcro. 

- Reforço fole duplo de tecido Rip Stop Super na altura do gancho traseiro fixado 

com costura dupla, gancho dianteiro abaixo do zíper reforçado em costura dupla 

impossibilitando o rasgamento em uso operacional. 

- as barras deverão medir 2cm de largura. 

- a peça deve conter etiqueta costurada internamente com o nome da 

confecção, identificação do tecido e o tamanho. 

31 56 UNIDADE 

JAQUETA  

Confeccionada em tecido microfibra 100% PES gramatura 114 g/m² (± 5%); cor 

cinza escuro e/ou amarela limão; forrada em matelassê na mesma cor; Bordado 

“TRÂNSITO CABREÚVA” na parte da frente, no canto esquerdo superior, com no 

mínimo 8 cm de largura e “TRÂNSITO CABREÚVA/SP” nas costas com no mínimo 

20 cm largura; ambos em branco ou preto; faixas refletivas de 5 cm largura na 

frente, costas e nas mangas; com bolso; fechamento em zíper; ajuste dos 

punhos com elástico; elástico na barra;  na manga esquerda na parte superior 

bordado a bandeira do município de Cabreúva e na manga direita na parte 

superior bordado a bandeira do Brasil; nos tamanhos P, M, G, GG e EG.  

32 48 UNIDADE 
CAMISA PÓLO 

Confeccionada em tecido Piquet 52% PES + 48% CO  gramatura 200 g/m²(± 



 
5%); cor branca; com bolso bordado “S M U Cabreúva” com no mínimo 8 cm 

largura; nos tamanhos P, M, G, GG e EG. 

33 48 UNIDADE 

CINTO  

Confeccionado em nylon resistente, com fivela de regulagem em metal; largura 

3,5 cm e comprimento de 1,20 m e 1,40m. 

34 48 UNIDADE 

BONÉ REGULÁVEL PRETO FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO  

Tecido: Brim, 100% algodão, linha magna 100% poliester com alta resistência 

Pala: 16cm de comprimento e 8 cm de largura em  polietileno forrada com a 

mesma cor e tecido. 

- Abertura de 10cm de comprimento e 6cm de largura na parte traseira onde 

possui uma alça regulável 1,5cm de largura e 13,5cm de comprimento no 

mesmo tecido e cor com fecho em aço cromado. 

- Botão forrado no mesmo tecido e cor na parte superior fazendo o acabamento. 

- Espuma interna com no mínimo 2 cm e densidade 33. 

- copa arredondada com 10cm de altura com 4 costuras internas e acabamento 

externo com 2 costuras pespontadas e laterais arrematada por um botão forrado 

no mesmo tecido. 

- Possui oito ilhoses em alumínio na cor preta na parte superior da copa, 

separados em 2cm um do outro para a circulação do ar. 

- Bordado: computadorizado em alta definição com linha mercerizada. 

Lado direito: Bordado “FISCALIZAÇÃO”. 

Lado esquerdo: Bordado “TRÂNSITO”. 

Parte frontal: Bordado Brasão do Município de Cabreúva. 

35 48 UNIDADE 
BONÉ Confeccionado em algodão; cor cinza escuro; bordado “Trânsito 

Cabreúva/SP” na frente com no mínimo 8 cm largura; fecho de tecido e metal. 

36 48 UNIDADE 

BOTINA DE AMARRAR PARA USO OCUPACIONAL COM FECHAMENTO POR 

ATACADOR  

Confeccionada em vaqueta estampa relax; colarinho acolchoado; forro interno 

na gáspea não tecido e forro do cano em sanitec dublado com manta de não 

tecido com tratamento antimicrobiano; biqueira plástica; palmilha de montagem 

não tecido; solado injeção direta bidensidade bicolor e sobrepalmilha 

antimicrobiana; na cor preta; nos tamanhos do 38 ao 44. 

37 24 UNIDADE 

CAMISA MANGA CURTA  

Aberta com botão e bolso confeccionada em tecido brim leve 67% PES + 33% 

CO gramatura 205 g/m² (± 5%) armação sarja 2x1; cor cinza escuropantone 

18-4005 TP; contendo 2 carreiras de faixa refletiva de 2,5 cm ao redor do tórax; 

Bordado “TRÂNSITO CABREÚVA” acima do bolso no canto esquerdo com no 

mínimo 8 cm de largura e silkscreen “TRÂNSITO CABREÚVA/SP” nas costas com 

no mínimo 20 cm largura; ambos em branco. O lado direito da camisa deverá 

ser costurado velcro fêmea na cor preta medindo 10cm de comprimento e 2cm 

de largura. Nos tamanhos P, M, G, GG e EG. 

38 24 UNIDADE 

CALÇA MEIO ELÁSTICO COM PASSANTE  

Confeccionada em tecido brim leve 67% PES + 33% CO gramatura 205 g/m² (± 

5%) armação sarja 2x1; cor cinza escuropantone 18-4005 TP; com dois bolsos 

faca na frente e dois bolsos na parte de trás; fechamento em zíper e botão na 

frente; com dois bolsos cargos nas pernas com fechamento em velcro com duas 

carreiras de faixa refletiva uma acima e outra abaixo do bolso com 2,5 cm de 

largura; nos tamanhos P, M, G, GG e EG. 



 

39 48 UNIDADE 

TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO AGENTE DE TRÂNSITO 

Tarjeta confeccionada em velcro macho medindo 10cm de comprimento e 2cm 

de largura sobre o tecido Sitelfill na cor (amarelo limão) com bordado na cor 

preta 

Medidas do bordado: 1,5cm de largura e 6cm de comprimento. 

40 24 UNIDADE 

TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO MANUTENÇÃO 

Tarjeta confeccionada em velcro macho medindo 10cm de comprimento e 2cm 

de largura sobre o tecido Sitelfill na cor (Cinza Escuro pantone 18-4005 TP) com 

bordado na cor Branca. 

Medidas do bordado: 1,5cm de largura e 6cm de comprimento. 

41 30 UNIDADE FIEL TRANÇADO 

42 14 UNIDADE 
CAPA DE CHUVA - Em Nylon, na cor amarela, com faixa refletiva, sem 

personalização.+D9:D16D11D8:D16D8:D16 

43 

27 UNIDADE 

"JAQUETA IMPERMEÁVEL" (TAM M e G) 

Confeccionada em nylon emborrachado resinado 

Com capuz embutido na gola 

Com forro em matelassê fixo 

Fechamento frontal com zíper tipo trator e vista com velcro em toda extensão 

Com faixas refletivas mangas, frente e costas 

Sem bolso superior 

Com bolsos inferiores embutidos inclinados 

“logo SAE” nas costas grande e na frente lado esquerdo (pequeno)" 

10 UNIDADE 

"JAQUETA IMPERMEÁVEL" (TAM GG) 

Confeccionada em nylon emborrachado resinado 

Com capuz embutido na gola 

Com forro em matelassê fixo 

Fechamento frontal com zíper tipo trator e vista com velcro em toda extensão 

Com faixas refletivas mangas, frente e costas 

Sem bolso superior 

Com bolsos inferiores embutidos inclinados 

“logo SAE” nas costas grande e na frente lado esquerdo (pequeno)" 

44 8 UNIDADE 

MACACÃO TECIDO RIP STOP AZUL MARINHO 

Ziper tipo trator, com faixa refletiva em braços, torax, pernas, logo grande nas 

costas, logo em braço direito, bolsos laterais com ziper. 

45 150 UNIDADE 

CAMISETA MANGA CURTA - CARACTERÍSTICAS GERAIS: Camisa gola pólo, 

peitilho em “V”, mangas curtas, confeccionada em malha mista, poliéster 

67%/viscose 33%.Cor BRANCA.Título dos fios: 28/1 Ne  ;Laçadas (cursos) por 

Centímetro: 15 ± 1; Carreiras(cursos) por Centímetro: 20 ± 1; Solidez da Cor: 

1ª lavagem: 4; Fricção Seco (CROK METER): 4 – 5; Fricção Úmido (CROK 

METER): 4CONFECÇÃO: Será de acordo com os desenhos e características que 

se seguem. Fechamento Lateral: Por meio de costuras; Vista Gola 

(Peitilho):Tipo: Em “V”; Altura: Proporcional a cada tamanho; Formação: Friso 

sanfonado, na cor azul (cor compatível com a cor do tecido utilizado na 

confecção da camisa). Mangas: Tipo: Curta; Fechamento: Manga Convencional. 

Impressão: Processo: Silk-screen; Tinta: Própria para tecidos. Acabamento: Boa 

aderência, nitidez e flexibilidade NOTA: A impressão não deverá ser removida 

facilmente e deve apresentar boa aderência, flexibilidade, nitidez, além de um 

bom acabamento. 



 

46 100 UNIDADE 

CAMISA MANGA LONGA - Camisa gola pólo, peitilho em “V”, mangas longa, 

confeccionada em malha mista, poliéster 67%/viscose 33%.Cor BRANCA; 

Gramatura: 152 ± 8 g/m; Título dos fios: 28/1 Ne. Laçadas (cursos) por 

Centímetro: 15 ± 1; Carreiras(cursos) por Centímetro: 20 ± 1. Solidez da Cor: 

1ª lavagem: 4; Fricção Seco (CROK METER): 4 – 5; Fricção Úmido (CROK 

METER): 4. CONFECÇÃO: Será de acordo com os desenhos e características que 

se seguem.Fechamento Lateral: Por meio de costuras; Vista Gola (Peitilho): 

Tipo: Em “V”; Altura: Proporcional a cada tamanho; Formação: Friso sanfonado, 

na cor azul (cor compatível com a cor do tecido utilizado na confecção da 

camisa). Mangas: Tipo: Longa; Fechamento: MangaLonga Convencional. 

Impressão: Processo: Silk-screen; Tinta: Própria para tecidos. Acabamento: Boa 

aderência, nitidez e flexibilidade NOTA: A impressão não deverá ser removida 

facilmente e deve apresentar boa aderência, flexibilidade, nitidez, além de um 

bom acabamento. 

47 100 UNIDADE 

CALÇA PARA AGENTE DE SAÚDE - ACS - Calça modelo profissional, com 

bolsos laterais arredondados, bolsos traseiros e em pernas modelo profissional, 

confeccionada em tecido misto poliéster/algodão. Tipo: Misto 67% 

poliéster/33% algodão. Cor:AZUL MARINHO; Gramatura: 225 ± 15 g/m². 

Estrutura: Sarja 2 : 1 . Resistência à Tração: Opção 1: Teste de Grab, conforme 

norma ASTM D 5034 ‐ Urdume: Mínimo de 85 kgf  ‐ Trama: Mínimo de 30 kgf; 

Opção 2: Conforme norma NBR 11912 ‐ Urdume: Mínimo de 85 kgf   ‐ Trama: 

Mínimo de 35 kgf. Resistência ao Rasgo:Opção 1: Teste de Tongue, conforme 

norma ASTM D2261 ‐ Urdume: Mínimo de 2,0 kgf  ‐ Trama: Mínimo de 1,5 kgf; 

Opção 2: Conforme norma ASTM D 1424 ‐ Urdume: Mínimo de 2,0 kgf   ‐ Trama: 

Mínimo de 1,5 kgf. Cós: Tipo: Postiço, com costura de fechamento para permitir 

ajuste; Altura: 40 ‐ 42 mm; Fechamento: Através de gancho e encaixe. A 

fixação do encaixe deverá ser coberta (internamente) por tecido, evitando 

contato das garras metálicas com a pele do usuário.; Passantes: Em número de 

seis, largura de 15 mm. Braguilha: Padrão universal de fácil pega e conforto; 

Fechamento: Efetuado através de zíper; Extremidade Inferior: Reforçada por 

travete. Bolsos Laterais Superiores: Tipo: Embutido. Forro: 100% algodão, cor 

compatível ao tecido da calça.Abertura: Tipo faca; Extremidades da Abertura: 

Reforçadas por travetes;Bolsos Laterais Inferiores: Tipo: Chapado com pregas 

fêmeas (tipo cargo); Fechamento: Através de portinhola fechadas por botão; 

Dimensões: Proporcional ao tamanho do manequim; Extremidades da Abertura: 

Reforçadas por travetes. Bolsos Traseiros:Tipo: Chapado; Extremidades da 

Abertura: Reforçadas por travetes. Pregas: Serão em número de duas de cada 

lado da calça. Bainha: Tipo: Costurada, visível externamente; Altura: 25 ‐ 30 

mm. Costuras: Fechamento das Laterais:‐ Ponto: Interlock + ponto corrente 1 

agulha (costura rebatida) ‐ Densidade: 3,5/4,0 pontos/cm. Fechamento das 

Entre pernas: ‐ Ponto: Corrente 2 agulhas defasadas ou interlock bitola larga 

‐ Densidade: 3,5/4,0 pontos/cm. Fechamento dos Ganchos (Dianteiro e 

Traseiro): ‐ Ponto: Corrente 2 ou 3 agulhas paralelas ou corrente 2 agulhas 

defasada ‐ Densidade: 3,5/4,0 pontos/cm. Fechamento dos Bolsos Laterais: 

‐ Ponto: Fixo ou corrente 2 agulhas paralelas  ‐ Densidade: 3,5/4,0 pontos/cm. 

Fixação Bolsos Traseiros:  ‐ Ponto: Fixo, pesponto duplo ‐ Densidade: 2 

pontos/cm. Revestimento das Bordas do Tecido: ‐ Ponto: Overlock ‐ Densidade: 

3,5/4,0 pontos/cm. TAMANHOS: As calças serão confeccionadas com dimensões 



 
proporcionais aos manequins nos 34 a 60, conforme pedido. ACABAMENTO 

GERAL: A calça aqui especificada deverá apresentar bom acabamento e 

apresentação. 

48 100 UNIDADE 

JAQUETA – CASACO PARA AGENTE DE SAÚDE - Agasalho tipo suéter, 

confeccionado em tecido de malha sintética, com mangas compridas, 

fechamento por meio de zíper, bolsos embutidos, e as características que se 

seguem. Cor: AZUL MARINHO; Componentes dos Fios: 100% acrílico. 

CARACTERÍSTICAS DO TECIDO DO FORRO E REFORÇOS: Cor: Azul (compatível 

com a cor do tecido da malha) Componentes do Fio: 76% poliéster/24% 

viscose. Fechamento: Efetuado por meio de zíper de nylon. Mangas: Tipo: 

Convencional; Comprida. Tamanho: P, M, G E GG. Gola: Modelo: Olímpica; Tipo: 

Friso ribana elástica sanfonada; Largura: 35 + 2 mm; Formação: Por meio de 

duas espessuras. Bainha e Punhos: Tipo: Friso tipo ribana elástica sanfonada; 

Largura: 70 + 2 mm; Formação: Por meio de duas espessuras. Bolsos: Tipo: 

Embutido, com abertura vertical. Impressão: Processo: Silkscreen ou bordado 

eletrônico. Aplicação: No processo silkscreen ou bordado eletrônico, a aplicação 

será feita sobre o tecido.Costuras: Costuras de Fechamento: Ponto fixo, com 

interlock na borda do tecido, 3 a 4 pontos/cm.Demais Costuras: Ponto fixo, 3,5 

a 4,5 pontos/cm. 

49 70 UNIDADE 

COLETE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - Colete de brim azul marinho 

com pespontos com linha no mesmo tom e gola em tecido duplo. Com 

comprimento até a altura do quadril zíper de 9 mm, de plástico injetado, na cor 

azuld o mesmo tom do tecido.  Impressão em silkscreem na cor branca, frente e 

costas. Tamanhos P, M, G E GG  obedecendo (NBR 10320/88). 

50 150 UNIDADE 

JALECO - Jaleco em microfibra composição 100 % poliester unisex abertura 

frontal com fechamento com 5 botões simples branco leitoso, caseado: à 

máquina, lado direito cumprimento 5 cm acima do joelho, gola e pé de gola (tipo 

camisa) pespontada, com 2 recortes frontais, do ombro à cintura e 2 pences 

traseiras pespontadas, com martingale fixo entre as pences das costas, com 

bolso chapadodo na parte externa superior no lado esquerdo, com vista tipo 

lapela e outros 2 embutidos na parte inferior externa e pespontados abaixo da 

cintura, aberturas lateral e traseira,mangas longas com prendedores de manga 

com um botão de cada lado simples branco leitoso, barra do jaleco: pespontada 

com 3 cm de vira para dentro, aviamento da cor do tecido, aberturas 

laterais: abertura lateral de 18 cm . Visando à durabilidade do vestuário, é 

necessária costura reforçada nas áreas mais sujeitas a rompimento da costura e 

reforço na costura dos botões. A peça deverá possuir internamente etiqueta 

informando: composição do tecido, nome ou marca do fabricante e o 

confeccionista, numeração do manequim e instrução de lavagem. Com brasão 

do município de cabreuva bordado em quatro cores na manga esquerda, no 

bolso esquerdo escrita bordada " Secretaria de Municipal de Saúde " em Azul 

Marinho com o logo da Secretaria de Saúde. Tamannhos P, M, G, GG, XG, XXG 

51 66 UNIDADE 

CAMISETAS MOTORISTAS - Confeccionado em 100% algodão na cor azul 

marinho; Gola redonda;Manga curta;Bordado cruz da vida na frente no lado 

esquerdo; Nome do funcionário na frente no lado direito; Bordado bandeira do 

estado de São Paulo na manga do lado direito e brasão da cidade de Cabreúva 

na manga do lado esquerdo; Bordado a palavra condutor nas costas parte 

superior em branco; 



 

52 66 UNIDADE 

CALÇAS - Confeccionado em ripstop na cor azul marinho noite; Cos com 

elástico na parte traseira e na frente com cos normal, com zíper e botão, com 

passador de cinto na volta toda;Cos com elástico na parte traseira e na frente 

com cos normal, com zíper e botão, com passador de cinto na volta toda;Dois 

bolsos laterais nas pernas, com tampa e velcro para fechar; Bolsos frontal e 

traseiro;Duas faixas laterais vermelha;Faixa refletiva medindo 3cm, marca 3m, 

localizada acima do joelho; 

53 37 UNIDADE 

BLUSAS - Confeccionado em Nylon impermeável, com forro, na cor azul 

marinho; Ziper frontal tipo trator; Capuz com zíper tipo trator;Gola tipo 

padre;Dois bolsos frontais e um bolso interno;Cordão de regulagem na 

barra;Faixa refletiva no tórax e nos braços, medindo 3cm, marca 3m;Bordado 

cruz da vida na parte superior das costas em branco; Bordado cruz da vida na 

frente pequeno do lado esquerdo; Bordado Brasão da Prefeitura de Cabreúva na 

manga lado esquerdo; 

54 8 UNIDADE 

CAMISETAS ADMINISTRATIVO - Confeccionado em 100% algodão na cor 

azul marinho;Gola redonda;Manga curta;Bordado cruz da vida na frente no lado 

esquerdo; Bordado bandeira do estado de São Paulo na manga do lado direito e 

brasão da cidade de Cabreúva na manga do lado esquerdo; Bordado a palavra 

SAÚDE nas costas parte superior em branco; 

 

A) Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os 

requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as 

exigências do instrumento convocatório (Edital); 

B) Declaramos que estamos sob regime de Tributação de Microempresa e 

Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3° da Lei 

Complementar 147, de 07 de agosto de 2014¹; 

C) A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura 

do pregão; 

D) Declaramos conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a 

presente licitação. 

 

 

 

 

 

¹ Somente na hipótese de o licitante ser microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) 


