
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

PMMG POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais - Unidade Argen�no Madeira

Processo SEI nº 1250.01.0011103/2021-90

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 13/2021 – TIPO:MENOR PREÇO POR LOTE

FORNECIMENTO DE BENS COM ENTREGA IMEDIATA

PROCESSO DE COMPRAS Nº 125215700013/2021

PROCESSO SEI Nº 1250.01.0011103/2021-90

MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO

LICITAÇÃO COM AMPLA PARTICIPAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UNIFORME DE TRÂNSITO E AULA E UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA O
COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – UNIDADE ARAGUARI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE TECIDOS E UNIFORMES
CONTIDA  NO  REGULAMENTO  DE  UNIFORMES  E  INSÍGNIAS  DO  CTPM  –  RUICTPM  (ANEXO  I)  E  NO  TERMO  DE  REFERÊNCIA  (ANEXO  II),
OBSERVANDO-SE AINDA AS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

RECIBO
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A Empresa______________,  re�rou este  Edital  de licitação e deseja ser informada de
qualquer alteração pelo e-mail, _____________aos             , ______/          /____

(Assinatura)

OBS.:  ESTE  RECIBO  DEVERÁ  SER  REMETIDO  AO  COLÉGIO  TIRADENTES  DA  POLÍCIA
MILITAR  DE  MINAS  GERAIS  pelo  e-mail  ctpm-licitacao@pmmg.mg.gov.br. PARA
EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS.

O  COLÉGIO  TIRADENTES  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS  NÃO  SE
RESPONSABILIZA  POR  COMUNICAÇÕES  À  EMPRESA  QUE  NÃO  ENCAMINHAR  ESTE
RECIBO OU PRESTAR INFORMAÇÕES INCORRETAS NO MESMO.

AVISO

O PRESENTE CERTAME TERÁ A PARTICIPAÇÃO AMPLA DE FORNECEDORES, SEM RESERVA
DE LOTES PARA ME E EPP, POR SE TRATAR DE VALORES ESTIMADOS SUPERIORES A R$
80.000,00   (OITENTA MIL REAIS).

ÍNDICE

PREÂMBULO.

OBJETO.

DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO.

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO.

DO CREDENCIAMENTO.

DAS PROPOSTAS COMERCIAIS.
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DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO.

DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS.

DA HABILITAÇÃO.

9.9    DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO.

DOS RECURSOS.

DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.

DA CONTRATAÇÃO..

DA SUBCONTRATAÇÃO.

DAS GARANTIAS.

DO PRAZO, LOCAL E RECEBIMENTO.

DO PAGAMENTO..

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

DISPOSIÇÕES GERAIS.

ANEXO I – RUICTPM.

ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA.

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL.

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÕES.

ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO.

"Declaro, sob pena de infração funcional, que a minuta u�lizada para a elaboração deste instrumento convocatório encontra-se conforme com
a que foi padronizada e divulgada no site eletrônico da Secretaria de planejamento do Estado de Minas Gerais. Declaro, ainda, que não foram
alteradas quaisquer das cláusulas da minuta padrão, tendo havido apenas o preenchimento dos campos em branco constantes das Partes
Específicas do edital e do contrato, o que foi feito na forma das Notas Explica�vas con�das no próprio documento".

1. PREÂMBULO

O ESTADO DE MINAS GERAIS,  ATRAVÉS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS  GERAIS,  representada pelo COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA
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MILITAR - UNIDADE ARGENTINO MADEIRA (CTPM),  realizará a licitação na modalidade  Pregão Eletrônico nº 1252157 00013/2021,  �po
menor preço por lote, em sessão pública, através do site www.compras.mg.gov.br, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO
DE  UNIFORME DE TRÂNSITO E AULA  E UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA PARA O COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR DE
MINAS  GERAIS  –  UNIDADE  ARAGUARI,  CONFORME  ESPECIFICAÇÕES  DE  TECIDOS  E  UNIFORMES  CONTIDA  NO  REGULAMENTO  DE
UNIFORMES E INSÍGNIAS DO CTPM – RUI CTPM (ANEXO I) E NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II), OBSERVANDO-SE AINDA AS DEMAIS
ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, nos termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de Julho de 2002 e
da Lei Estadual n°. 14.167, de 10 de Janeiro de 2002, do Decreto Estadual n° 44.786, de 19 de abril de 2008 e Decreto Estadual nº 48.012, de
22 de julho de 2020.

Este pregão será amparado pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 e pelas Leis Estaduais nº. 13.994, de 18 de setembro
de 2001, nº. 20.826, de 31 de julho de 2013, pelos Decretos Estaduais nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, nº 47.437, 26 de junho de 2018,
nº. 47.524, de 6 de novembro de 2018, nº. 37.924, de 16 de maio de 1996, pela Resolução SEPLAG nº. 13, de 07 de fevereiro de 2014 e nº 93,
de 28 novembro de 2018 pelas Resoluções Conjuntas SEPLAG / SEF n.º 3.458, de 22 de julho de 2003 e nº 8.898 de 14 de junho 2013, pela
Resolução Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG N.º 9.576, de 6 de julho 2016, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal n° 8.666, de 21 de Junho
de 1993, e as condições estabelecidas nesse edital e seus anexos, que dele cons�tuem parte integrante e inseparável para todos os efeitos
legais.

1.1. O pregão será realizado pelo Pregoeiro: Capitão PM Ivanir Caetano Monteiro, nº 084.918-2, tendo como pregoeiro Suplente, o
1º Sargento PM José Antônio de Magalhaes,  nº 087.304-2,  Equipe de Apoio,  cons�tuída pelos seguintes servidores:  2º Tenente PM Luiz
Fernando Vianna da Piedade nº 095.824-9; 2º PM Tenente Dagoberto Barbosa Gomes, nº 110.161-7, Cb PM Reginaldo Demercilio Rosa da
Silva, nº 141579-3; Funcionário Civil Igor Leon, Valdelaine dos Reis Ribeiro - Assessora Jurídica CTPM/BH OAB/MG 105561, designados pela
Comandante e Ordenadora de Despesas do Colégio Tiradentes - Unidade Argen�no Madeira (CTPM), conforme publicação no Bole�m Interno
nº 39, de 13, outubro de 2021.

1.1.1. Em caso de impossibilidade de comparecimento do pregoeiro indicado no item anterior, atuará como seu subs�tuto o pregoeiro
1º Sargento PM José Antonio de Magalhães, nº 087.304-2.

1.2. A  sessão  de  pregão  será  realizada  no  sí�o  eletrônico  de  compras  do  Governo  do  Estado  de  Minas  Gerais:
www.compras.mg.gov.b e terá início no dia 22 de dezembro de 2021 às 10:00 (dez horas).

1.2.1. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública, observarão obrigatoriamente o horário de Brasília -
DF e, dessa forma, serão registradas no sistema e na documentação rela�va ao certame.

1.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a
sessão será automa�camente transferida para o primeiro dia ú�l subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, salvo se
houver comunicação em contrário por parte do Pregoeiro.

1.4. É facultado a qualquer interessado acompanhar o desenvolvimento do processo, desde que não interfira de modo a perturbar
ou a impedir a realização dos  trabalhos.

2. OBJETO.
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2.1. A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE  UNIFORME DE TRÂNSITO E AULA 
E UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA O COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – UNIDADE ARAGUARI, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES DE TECIDOS E UNIFORMES CONTIDA NO  REGULAMENTO DE UNIFORMES E INSÍGNIAS DO CTPM – RUICTPM (ANEXO I) E NO
TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II), OBSERVANDO-SE AINDA AS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS
ANEXOS.

2.2. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Portal de Compras e as especificações técnicas constantes
no Anexo I - Regulamento de Uniformes e Insígnias do CTPM (RUICTPM) e no Anexo II - Termo de Referência, o licitante deverá obedecer a
estes dois úl�mos instrumentos.

3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

3.1. Os pedidos de esclarecimentos e os registros de impugnações referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, no site
h�p://www.compras.mg.gov.br/.

3.1.1. Os pedidos de esclarecimento e registros de impugnação serão realizados, em caso de indisponibilidade técnica ou material do
sistema oficial do Estado de Minas Gerais, alterna�vamente, via e-mail ctpm- licitacao@pmmg.mg.gov.br, observado o prazo previsto no item
anterior (item 3.1).

3.1.2. É  obrigação do autor  do pedido de esclarecimento ou do registro de impugnação informar ao órgão/en�dade gestor(a)  a
indisponibilidade do sistema.

3.2. O pedido de esclarecimentos ou registro de impugnação pode ser feito por qualquer pessoa no Portal de Compras na página do
pregão, em campo próprio (acesso via botão “Esclarecimentos/Impugnação”).

3.2.1. Nos pedidos de esclarecimentos ou registros de impugnação os interessados deverão se iden�ficar (CNPJ, Razão Social e nome
do  representante  que  pediu  esclarecimentos,  se  pessoa  jurídica  e  CPF  para  pessoa  �sica)  e  disponibilizar  as  informações  para  contato
(endereço completo, telefone e e-mail).

3.2.2. Podem ser inseridos arquivos anexos com informações e documentações per�nentes as solicitações.

3.2.3. Após o envio da solicitação,  as  informações não poderão ser  mais  alteradas,  ficando o pedido registrado com número de
entrada, �po (esclarecimento ou impugnação), data de envio e sua situação.

3.2.4. A resposta ao pedido de esclarecimento ou ao registro de impugnação também será disponibilizada via sistema. O solicitante
receberá um e-mail de no�ficação e a situação da solicitação alterar-se-á para “concluída”.

3.3. O pregoeiro responderá no prazo de 02 (dois)  dias úteis,  contados da data de recebimento,  e poderá requisitar  subsídios
formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

3.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

3.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

SEI/GOVMG - 39153593 - Edital https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem...

5 of 26 13/12/2021 16:52

http://www.compras.mg.gov.br/
http://www.compras.mg.gov.br/
mailto:licitacao@pmmg.mg.gov.br
mailto:licitacao@pmmg.mg.gov.br


3.5.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser mo�vada pelo pregoeiro, nos autos do
processo de licitação.

3.6. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a este Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a
Administração e os licitantes.

3.7. Qualquer  modificação no Edital  exige  divulgação pelo  mesmo instrumento de publicação em que se  deu o  texto original,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inques�onavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

3.8. As  denúncias,  pe�ções  e  impugnações  anônimas  ou  não  fundamentadas  não  serão  analisadas  e  serão  arquivadas  pela
autoridade competente.

3.9. A não impugnação do edital, na forma e tempo definidos nesse item, acarreta a decadência do direito de discu�r, na esfera
administra�va, as regras do certame.

3.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento, e consideram-se os dias
úteis. Só se iniciam e expiram os prazos em dia de expediente na Administração.

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão par�cipar da presente processo de licitação todos quantos militem no ramo per�nente ao objeto desta licitação, desde
que previamente credenciados no Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF, do portal COMPRAS MG.

4.2. É vedado a qualquer pessoa, �sica ou jurídica, representar mais de um licitante na presente licitação.

4.3. Para fins do disposto neste edital, o enquadramento dos beneficiários indicados no caput do art. 3º do Decreto Estadual nº
47.437, de 26 de junho de 2018  se dará da seguinte forma:

4.3.1. Microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte,  conforme  definido  nos  incisos  I  e  II  do  caput  e  §  4º  do  art.  3º  da  Lei
Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

4.3.2. Microempreendedor  individual,  conforme  definido  no  §  1º  do  art.  18-A  da  Lei  Complementar  Federal  nº  123,  de  14  de
dezembro de 2006;

4.4. Os  beneficiários  enquadrados  no  item  4.3  deste  edital  deverão  declarar,  segundo  sugestão  do  Anexo  III  -  Modelos  de
Declarações e item 9.7.1.2 deste edital, que cumprem os requisitos legais para a qualificação como tal, estando aptos a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido no arts. 42 ao art. 49 da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, nos termos do parágrafo único
do art. 13 do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018.

4.5. Não poderão par�cipar da presente licitação as empresas que:

4.5.1. Se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, dissolução ou liquidação;

4.5.2. Enquadrarem-se como sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

4.5.3. Forem declaradas suspensas de contratar junto a qualquer órgão da Administração Pública   Estadual;
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4.5.4. Forem  declaradas  inidôneas  para  licitar  junto  a  qualquer  órgão  da  administração  direta  ou  indireta  Federal,  Estadual  ou
Municipal;

4.5.5. Não atendam ao es�pulado no item 4.1.

4.5.6. Es�verem impedidas de licitar e contratar com o Estado de Minas Gerais, sancionadas com fundamento no art. 7º da Lei Federal
nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

4.5.7. Empresas que tenham como proprietários controladores ou diretores membros dos poderes legisla�vos da União, Estados ou
Municípios ou que nelas exerçam funções remuneradas, conforme art. 54, II, “a”, c/c art. 29, IX, ambos da Cons�tuição da República;

4.5.8. Es�verem inclusas em uma das situações previstas no art. 9° da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

4.5.9. Empresas reunidas em consórcio.

4.6. A par�cipação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório.

4.7. O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta, independente do resultado
do procedimento licitatório.

4.8. O licitante deverá encaminhar eletronicamente a sua proposta de preço e declarar, em campo próprio do sistema eletrônico,
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta atende às demais exigências previstas no Edital.

4.9. A observância das vedações para não par�cipação é de inteira responsabilidade do licitante que se sujeitará às penalidades
cabíveis, em caso de descumprimento.

5. DO CREDENCIAMENTO.

5.1. Para acesso ao sistema eletrônico o fornecedor deverá credenciar-se, nos termos do Decreto Estadual nº 47.524, de 06 de
novembro de 2018 e Resolução SEPLAG nº 93, de 28 de novembro de 2018, por meio do site www.compras.mg.gov.br, na opção Cadastro de
Fornecedores, no prazo mínimo de  02 (dois) dias úteis antes da data da sessão do Pregão.

5.1.1. Cada fornecedor deverá credenciar,  no mínimo,  um representante para       atuar em seu nome no sistema,  sendo que o
representante receberá uma senha eletrônica de acesso.

5.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal  e a
presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

5.3. É de responsabilidade do cadastrado  conferir a exa�dão dos seus dados cadastrais no CAGEF e mantê-los atualizados junto aos
órgãos  responsáveis  pela  informação,  devendo  proceder,  imediatamente,  à  correção  ou  à  alteração  dos  registros  tão  logo  iden�fique
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

5.3.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

5.4. O fornecimento da senha é de caráter pessoal e intransferível,  sendo de inteira responsabilidade do fornecedor e de cada
representante qualquer transação efetuada, não podendo ser atribuídos ao provedor ou ao gestor do sistema eventuais danos decorrentes do
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uso indevido da senha, ainda que u�lizada indevidamente por terceiros.

5.4.1. O fornecedor se responsabiliza por todas as transações realizadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras as
propostas e os lances efetuados por seu representante, sendo que o credenciamento do fornecedor implicará responsabilidade pelos atos
pra�cados e a presunção de capacidade técnica para a realização das transações, sob pena da aplicação de penalidades.

5.5. Informações complementares a respeito do cadastramento serão ob�das no site www.compras.mg.gov.br ou pela Central de
Atendimento aos Fornecedores, via email: cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br, com horário de atendimento de Segunda-feira a
Sexta-feira das 08:00h às 18:00h.

5.6. O fornecedor enquadrado dentre aqueles listados no subitem 4.3 que desejar obter os bene�cios previstos no Capítulo V da Lei
Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados no Decreto Estadual nº. 47.437, de 2018 e pela Resolução Conjunta
SEPLAG/SEF/JUCEMG  nº  9.576,  de  6  de  julho  de  2016  de  2016  deverá  comprovar  a  condição  de  beneficiário  no  momento  do  seu
credenciamento ou quando da atualização de seus dados cadastrais no Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF, desde que ocorram em
momento anterior ao cadastramento da proposta comercial.

5.6.1. Não havendo comprovação, no CAGEF, da condição de beneficiário até o momento do registro de proposta, o fornecedor não
fará jus aos bene�cios listados no Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018.

6. DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, www.compras.mg.gov.br, concomitantemente com
os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos
para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automa�camente a etapa de envio dessa documentação.

6.2. O preenchimento dos campos do sistema bem como o arquivo referente  a proposta comercial  anexada deverá se referir,
individualmente, a cada lote.

6.3. Todas as especificações do objeto con�das na proposta vinculam a Contratada.

6.4. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Cer�ficado de Registro Cadastral
emi�do pelo  CAGEF,  cuja  consulta  é  pública.  Nesse  caso  os  licitantes  assinalarão  em campo próprio  no  sistema a  opção  por  u�lizar  a
documentação registrada no CAGEF, não sendo necessário o envio dos documentos que es�verem vigentes.

6.5. Os documentos que constarem vencidos no CAGEF e os demais documentos exigidos para a habilitação, que não constem do
CAGEF, deverão ser anexados em até 5 arquivos de 20 Mb cada.

6.6. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma
restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006.

6.7. Cada licitante apresentará uma só proposta de acordo com as exigências deste edital e de seus anexos, podendo subs�tuí-la ou
re�rá-la até a abertura da sessão.

6.8. Até  a  abertura  da  sessão  pública,  os  licitantes  poderão  re�rar  ou  subs�tuir  a  proposta  e  os  documentos  de  habilitação
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anteriormente inseridos no sistema.

6.9. O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta, independentemente do
resultado do procedimento licitatório.

6.10. O encaminhamento da proposta comercial pressupõe pleno conhecimento das exigências previstas neste edital.

6.11. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no
preâmbulo deste Edital e seus anexos, podendo subs�tuí-la ou re�rá-la até a abertura da sessão.

6.12. As propostas deverão apresentar preço unitário e total por item e por lote, sendo vedada imposição de condições ou opções,
somente admi�das propostas que ofertem apenas um preço, bem como apresentem marca e modelo.

6.12.1. O preço global proposto deverá atender à totalidade da quan�dade exigida por lote, não sendo aceitas aquelas que contemplem
apenas parte do objeto.

6.12.2. Na  proposta  de  cada  fornecedor  par�cipante,  deverão  ser  informados  elementos  mínimos  para  iden�ficação  do  produto
ofertado, no tocante a marca e o       modelo, em campo próprio do Sistema.

6.13. Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, financeiros e trabalhistas, taxas e quaisquer
outros ônus que porventura possam recair sobre a execução do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da
CONTRATADA.

6.14.  Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, em algarismos com duas casas decimais
após a vírgula.

6.15. Os fornecedores estabelecidos no Estado de Minas Gerais que forem isentos do ICMS, conforme dispõe o Decreto Estadual n°
43.080, de 13 de dezembro de 2002, deverão informar na proposta os valores com e sem ICMS.

6.15.1. Os  fornecedores  mineiros  deverão  informar  nas  propostas  enviadas,  pelo  sistema  eletrônico,  as  informações  rela�vas  ao
produto e ao preço resultante da dedução do ICMS, conforme Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 3.458, de 22 de julho de 2003 alterada pela
Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 4.670, de 5 de junho de 2014.

6.15.2. A classificação das propostas, etapa de lances, o julgamento dos preços, a adjudicação e a homologação serão realizados a par�r
dos preços dos quais foram deduzidos os valores rela�vos ao ICMS.

6.15.3. Os fornecedores  mineiros  não optantes  pelo  Simples  Nacional  farão suas propostas  conforme as  disposições  con�das nos
subitens 6.9.1 e 6.9.2.

6.15.4. O disposto nos subitens 6.9.1 e 6.9.2 não se aplica aos contribuintes mineiros optantes pelo regime do Simples Nacional.

6.15.5. Os  fornecedores  mineiros  de que trata  o  subitem 6.9.3  deverão anexar  às  suas  propostas  comerciais  a  ficha de inscrição
estadual, na qual conste a opção pelo Simples Nacional, podendo o pregoeiro, na sua falta, consultar a opção por este regime através do site:
h�p://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/.

6.15.6. O fornecedor mineiro, caso seja vencedor, deverá enviar, juntamente com os documentos de habilitação, sua proposta comercial
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assinada e atualizada com os valores finais ofertados durante a sessão deste Pregão, informando na proposta, além do preço resultante da
dedução do ICMS, o preço com ICMS.

7. DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO

7.1. No horário indicado no Preâmbulo deste Edital o Pregoeiro iniciará a sessão pública do pregão eletrônico com a análise das
propostas comerciais.

7.1.1. As  propostas  comerciais  serão  analisadas,  preservado  o  sigilo  do  licitante,  quanto  ao  atendimento  das  especificações  e
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que es�verem em desacordo ou contenham
vícios insanáveis.

7.1.2. A análise da proposta que trata o item anterior é uma análise prévia, e não poderá implicar quebra de sigilo do fornecedor, bem
como não exime a Administração da verificação de sua conformidade com todas as especificações con�das neste edital e seus anexos, quando
da fase de aceitabilidade da proposta do licitante detentor do menor preço para cada lote.

7.1.3. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema.

7.2. DOS LANCES:

7.2.1. O pregoeiro divulgará por meio do Portal de Compras - MG, o resultado da análise de propostas e convidará os licitantes a
apresentarem lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observado o horário estabelecido e suas as regras de aceitação.

7.2.2. Durante o transcurso da sessão pública, serão divulgados, em tempo real, o valor e horário do menor lance apresentado pelos
licitantes, bem como todas as mensagens trocadas no “chat” do sistema, sendo vedada a iden�ficação do fornecedor.

7.2.3. Durante toda a sessão de lances, o sistema permi�rá que o licitante cubra o seu próprio lance e não obrigatoriamente o de
menor valor da sessão. Neste caso, será considerado como lance vencedor do lote apenas o de menor valor.

7.2.4. Ressalvada a hipótese de negociação com o primeiro colocado após a fase de lances, o “chat” não poderá ser u�lizado para
oferta de lances, devendo o fornecedor apresentá-los no campo próprio segundo definido no sistema, sob pena de sua desconsideração e
caracterização de ato que perturba a sessão do procedimento licitatório.

7.2.5. Serão aceitos dois  ou mais  lances de mesmo valor,  desde que sejam de fornecedores diferentes.  Neste caso,  a  ordem de
classificação seguirá a ordem cronológica de recebimento dos lances, segundo apurado pelo sistema do Portal de Compras.

7.2.6. O proponente não poderá desis�r de lance ofertado, salvo comprovação de jus�fica�va plausível a ser analisada pelo pregoeiro
durante a sessão de lances.

7.2.7. Caso o proponente não realize lances, será considerado o valor da proposta comercial apresentada, para efeito da classificação
final.

7.2.8. No caso de desconexão com o pregoeiro,  no decorrer da etapa compe��va do pregão,  o sistema eletrônico permanecerá
acessível aos licitantes para a recepção dos lances. O pregoeiro, quando possível, dará con�nuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo
dos atos realizados.
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7.2.8.1. Quando a desconexão persis�r por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa. A sessão terá reinício
somente após comunicação expressa aos par�cipantes, com a iden�ficação da data e do horário.

7.2.9. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emi�do pelo sistema
eletrônico, após o quê transcorrerá período de tempo randômico de 5 (cinco) até 30 (trinta) minutos,  aleatoriamente determinado pelo
sistema eletrônico, findo o qual será automa�camente encerrada a recepção de lances.

7.2.10. Após o encerramento da sessão de lances,  a  oferta de lances estará vedada,  não podendo ser  u�lizado o “chat” para tal
finalidade, ressalvada a hipótese de negociação com o primeiro colocado, sendo que tal comportamento poderá ser considerado perturbação
da sessão do procedimento licitatório.

7.2.11. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo
ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emi�da pelo sistema ou de sua desconexão.

7.3. DO JULGAMENTO

7.3.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR LOTE, apurado de    acordo com a proposta comercial apresentada pela
licitate, conforme Anexo III deste Edital.

7.3.2. Encerrada a etapa de lances, convocar-se-á o beneficiário do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018, detentor da
melhor proposta dentre aquelas que estejam na situação de empate, ou seja, cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento)
em relação ao valor apresentado pelo proponente vencedor, para que apresente novo lance, inferior ao melhor lance, no prazo de 5 (cinco)
minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência.

7.3.2.1. Realizado novo lance, nos termos do subitem anterior, o pregoeiro examinará a aceitabilidade deste, quanto ao objeto e valor,
decidindo mo�vadamente a respeito.

7.3.2.2. Sendo aceitável a nova oferta de preço, a confirmação das condições habilitatórias do beneficiário obedecerá ao procedimento
previsto no item 7.3.9.

7.3.2.3. Se o beneficiário não apresentar proposta de preços ou não atender às exigências de habilitação, o pregoeiro convocará os
beneficiários remanescentes que es�verem na situação de empate prevista no subitem 7.3.2, na ordem classificatória, para o exercício do
mesmo direito.

7.3.2.4. Caso não haja beneficiário dentro da situação de empate ou não ocorra a apresentação de novo lance ou não sejam atendidas
as exigências documentais de habilitação, será classificado provisoriamente em primeiro lugar o licitante originalmente detentor da melhor
oferta.

7.3.2.5. O disposto no item 7.3.2 somente se aplicará quando a melhor oferta válida não �ver sido apresentada por um dos beneficiários
do subitem 4.3.

7.3.3. Definida a  ordem de classificação,  o  Pregoeiro examinará a  aceitabilidade da melhor  oferta,  quanto ao objeto e  ao valor,
decidindo mo�vadamente a respeito.
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7.3.4. A proposta cujo preço unitário de item do lote es�ver acima do custo unitário do item relacionado na planilha de referência da
Administração (ou do item individualmente considerado, superior a qualquer dos lances apresentados), poderá ter seus valores adequados das
seguintes formas:

7.3.4.1.  Aplicação de desconto percentual linear nos preços unitários da proposta inicial, calculado a par�r da diferença entre o valor
global da proposta vencedora e o valor global da respec�va proposta inicial, dividida pelo valor global inicial;

7.3.4.2. Readequação não linear dos preços unitários, a critério do licitante, respeitado como limite máximo o valor global final ofertado,
desde que os preços unitários finais sejam menores ou iguais aos preços unitários da proposta inicial;

7.3.5. Caso não sejam realizados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor es�mado da
contratação.

7.3.6. Caso haja apenas uma proposta, esta será aceita desde que atenda a todos os termos do Edital e que seu preço seja compa�vel
com o valor es�mado da contratação.

7.3.7. Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender às exigências fixadas neste Edital ou
apresentar preços manifestamente inexequíveis.

7.3.8. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares,
poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do ar�go 43 da Lei n° 8.666, de 1993 para que a empresa comprove a exequibilidade da
proposta.

7.3.8.1. Caso o pregoeiro entenda que o preço é inexequível, deverá estabelecer prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade
de seu preço.

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

7.3.8.2. Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado, conforme estabelece o inciso XVII do art. 12 do Decreto Estadual nº
44.786, de 18 de abril de 2008, serão admi�dos:

7.3.8.2.1. Planilha de custos elaborada pelo licitante sujeita a exame pela Administração;

7.3.8.2.2. Documento que comprove contratação em andamento com preços semelhantes;

7.3.8.2.3. Verificada  a  inexequibilidade  do  preço,  o  pregoeiro  poderá  convocar  os  licitantes  detentores  das  ofertas  imediatamente
superiores, na ordem de classificação, para apresentação da documentação e da proposta comercial.

7.3.8.2.4. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam- se os que contenham as caracterís�cas do material
ofertado, tais como marca, modelo, �po, fabricante e procedência, além de outras informações per�nentes, a exemplo de catálogos, folhetos
ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu
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ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

7.3.9.  O pregoeiro via ‘chat’, deverá negociar com o autor da melhor oferta com vistas à redução do preço;

7.3.9.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a par�r de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes
de findo o prazo.

7.3.10. O sistema iden�ficará o licitante detentor da melhor oferta que deverá comprovar sua habilitação no prazo máximo de 30
minutos,  após a solicitação do pregoeiro,  mediante encaminhamento de cópia da documentação de habilitação e da proposta comercial
atualizada com os valores ob�dos no pregão, por meio do e-mail informado pelo pregoeiro.

7.3.10.1.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas,
devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

7.3.10.2. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das
propostas,  a  sessão pública  somente poderá ser  reiniciada mediante aviso prévio  no sistema com, no mínimo,  vinte  e  quatro horas  de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

7.3.10.3. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade de diligência
disponível no sistema, no prazo de 04 (quatro) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

7.3.10.4. O  licitante  detentor  da  melhor  oferta  deverá  encaminhar,  no  prazo  máximo  de  02  (dois)  dias  úteis,  a  documentação  de
habilitação  e  a  proposta  comercial  atualizada  com  os  valores  e  descontos  negociados  no  pregão,  em  envelopes  separados,  lacrados,
rubricados, marcados como restritos e iden�ficados com os dados da empresa licitante e do processo licitatório (nº. do Processo e Lote).

7.3.10.5. A documentação mencionada no item anterior deve ser encaminhada para o Colégio Tiradentes da Polícia Militar – Unidade
Argen�no Madeira, Seção de Compras e Licitações, localizado na Praça Duque de Caxias, s/n, Bairro Santa Tereza, Belo Horizonte/MG, CEP
31.010-230. Se o licitate desejar poderá apresentar a documentação, pessoalmente, no mesmo endereço, de segunda a sexta-feira, no horário
de 09h00min (nove horas) às 17h00min (dezessete horas), exceto às quarta- feiras em que o horário é de 09h00min (nove horas) às 12h30min
(doze horas e trinta minutos).

7.3.10.6. Se a melhor proposta ou lance não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, serão convocados os
demais licitantes, na ordem de classificação, para exame de seus documentos de habilitação, até a apuração de uma proposta que atenda ao
edital.

8.  DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS

8.1. Será disponibilizado para a Contratada um modelo de uniforme de cada  gênero (MASCULINO e FEMININO), para que possa
balizar a confecção, devendo posteriormente ser apresentado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após assinatura do contrato, uma amostra da
peça confeccionada, que será testada pelos critérios per�nentes de acordo com o objeto da licitação e conforme preconizado pelo RUICTPM E
NORMA DA DEEAS.

9. DA HABILITAÇÃO
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9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro
lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de par�cipação, especialmente quanto à existência de sanção que
impeça a par�cipação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, do Ministério   da Economiah�ps://www3.comprasnet.gov.br
/sicafweb/public/pages/consultas/consultarRestricaoContratarAdministracaoPublica.jsf.

9.1.1.1. Cadastro  Nacional  de  Empresas  Inidôneas  e  Suspensas  –  CEIS  e  Cadastro  Nacional  de  Empresas  Punidas  –  CNEP,  da
Controladoria-Geral da União; Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administra�va e Inelegibilidade – CNIA, do
Conselho Nacional de Jus�ça; Lista de Licitantes Inidôneos do Tribunal de Contas da União; por meio do link de Consulta Consolidada de Pessoa
Juridica (h�ps://cer�does-apf.apps.tcu.gov.br/)

9.1.1.2. Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP, da Controladoria-
Geral do Estado (h�ps://www.cagef.mg.gov.br/fornecedorweb/br/gov/prodemge/seplag/fornecedor/publico/index.zul), nos termos do art. 12
da Lei Estadual nº 13.994, 18 de setembro de 2001 e inc. III do art. 52 do Decreto Estadual nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012.

9.1.1.3. Cadastro Informa�vo de Inadimplência em relação à Administração Pública do Estado de Minas Gerais - CADIN, da Secretaria de
Estado de Fazenda (h�p://consultapublica.fazenda.mg.gov.br/ConsultaPublicaCADIN/consultaSituacaoPublica.do,  nos termos do art. 10, inc. I
do Decreto Estadual nº 44.694, de 28 de dezembro de 2007.

9.1.1.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do ar�go 12
da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prá�ca de ato de improbidade administra�va, a proibição
de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.1.1.5. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de par�cipação.

9.1.1.6. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45
da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.1.1.7. Caso atendidas as condições de par�cipação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do CAGEF, nos documentos por
ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica,
conforme o disposto no Decreto nº 47.524/2018.

9.1.2. O interessado, para efeitos de habilitação prevista nesse edital mediante u�lização do sistema, deverá atender às condições
exigidas no cadastramento no CAGEF até (2) dias úteis anteriores à data prevista para recebimento das propostas;

9.1.3. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do CAGEF para que estejam vigentes na data da abertura
da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respec�va documentação atualizada.

9.1.4. Caso as comprovações constantes do CAGEF vençam entre a data de envio da documentação concomitante ao cadastro da
proposta e o momento da verificação da habilitação, deverá ser solicitado pelo pregoeiro ao licitante o envio da documentação atualizada, por
meio de documentação complementar via sistema.

9.1.5. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sí�os eletrônicos oficiais
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emissores de cer�dões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) cer�dão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 48.012/20.

9.1.6. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio(s) majoritário(s), por força do art.
12 da Lei Federal nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prá�ca de ato de improbidade
administra�va, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.2. REGULARIDADE JURÍDICA:

9.2.1. Documento de iden�ficação, com foto, do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais constantes no Anexo II  -
Proposta Comercial e das declarações constantes no Anexo - Modelos de Declarações.

9.2.1.1. Se  for  o  caso,  apresentar  procuração  conferindo  poderes  ao(s)  responsável  (is)  pela  empresa  para  pra�car  atos  junto  à
Administração Pública.

9.2.2. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;

9.2.3. Ato cons�tu�vo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou instrumento consolidado, devidamente registrado
na Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias, coopera�vas ou empresas individuais de responsabilidade limitada e, no caso
de sociedade de ações, acompanhado de documentos de eleição ou designação de seus administradores;

9.2.4. Ato cons�tu�vo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas em se tratando de sociedade não empresária,
acompanhado de prova da diretoria em exercício;

9.2.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País.

9.2.6. Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a a�vidade assim o exigir;

9.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

9.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda - CNPJ;

9.3.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, rela�vo à sede do licitante, per�nente ao seu ramo de
a�vidade e compa�vel com o objeto do certame;

9.3.3. Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual sede do licitante, Municipal e perante a Fazenda Estadual de MG;

9.3.3.1. A prova de regularidade fiscal e seguridade social perante a Fazenda Nacional será efetuada mediante apresentação de cer�dão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, referente a
todos os tributos federais e à Dívida A�va da União – DAU por elas administrados, bem como das contribuições previdenciárias e de terceiros.

9.3.3.2. Se o fornecedor não es�ver inscrito no cadastro de contribuintes do Estado de Minas Gerais deverá comprovar a inexistência de
débitos rela�vos a tributos estaduais em Minas Gerais por meio de Cer�dão de Débito Tributário – CDT, que poderá ser solicitada pelo site
www.fazenda.mg.gov.br.

9.3.4. Cer�ficado de Regularidade rela�va à seguridade social e perante o Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço – FGTS.

9.3.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho, mediante a apresentação de cer�dão nega�va, ou
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posi�va com efeito de nega�va, nos termos da Lei Federal nº 12.440, de 7 de julho de 2011, nos termos do Título VII-A da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1943;

9.3.6. A comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista deverá ser efetuada mediante a apresentação das competentes cer�dões
nega�vas de débitos, ou posi�vas com efeitos de nega�vas.

9.3.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitado, deverá comprovar tal condição
mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

9.4.1. Cer�dão nega�va de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo
distribuidor do domicílio da pessoa �sica, emi�da nos úl�mos 06 (seis) meses.

9.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

9.5.1. Comprovação de ap�dão para desempenho de a�vidade per�nente  e compa�vel em caracterís�cas com o objeto da licitação
através da apresentação de, no mínimo, 1 (um) atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprobatório da capacidade técnica para atendimento  ao objeto da presente licitação, com indicação do serviço, qualidade do atendimento,
cumprimento de prazos e demais condições da prestação do serviço/aquisição, vedado o auto atestado, de acordo com os seguintes requisitos:

9.5.1.1. Os Atestado(s) comprobatório(s) da capacidade técnica do licitante deve apresentar compa�bilidade com as caracterís�cas e
quan�dades dos itens ofertados, observando-se a descrição de cada lote, e atender ao quan�ta�vo mínimo de50%(Cinquenta por cento)das
quan�dades apresentadas para cada lote previsto no previsto no Anexo I (Termo de Referência) deste Edital.

9.5.1.2. Para  fins  de  atendimento  do  quan�ta�vo  indicado  no  item  anterior,  é  admi�do  o  somatório  de  atestados,  desde  que
compa�veis com as caracterís�cas do objeto da licitação.

9.5.1.3. O  licitante  deve  disponibilizar,  quando  solicitado  pelo  pregoeiro,  todas  as  informações  necessárias  à  comprovação  da
legi�midade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço
atual da CONTRATANTE e local em que foram executadas as a�vidades.

9.5.1.4. Os atestados deverão conter:

9.5.1.4.1. Nome empresarial e dados de iden�ficação da ins�tuição emitente (CNPJ, endereço, telefone).

9.5.1.4.2. Local e data de emissão.

9.5.1.4.3. Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do responsável pela veracidade das informações.

9.5.1.4.4. Período da execução da a�vidade.

9.5.2. Para  atendimento  do  quan�ta�vo  indicado  nos  subitens  do  item  9.6.1,  éadmi�do  o  somatório  de  atestados,  desde  que
compa�veis com as caracterís�cas doobjeto da licitação.

9.5.3. O  licitante  deve  disponibilizar,  quando  solicitado  pelo  pregoeiro,  todas  as  informações  necessárias  à  comprovação  da
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legi�midade dos atestados solicitados,  apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço
atual da CONTRATANTE e local em que foram executadas asa�vidades.

9.6. DECLARAÇÕES:

9.6.1. O licitante deverá anexar, juntamente com a documentação de habilitação, as seguintes declarações, de acordo com o Anexo IV
deste Edital:

9.6.1.1. Quanto ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Cons�tuição Federal, conforme inciso V do art. 27 da Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, declaração de que o licitante não possui, em seu quadro, trabalhadores menores de 18 anos
realizando trabalho noturno,  perigoso ou insalubre,  e  que em nenhuma hipótese emprega trabalhadores menores de 16 anos,  salvo na
condição de aprendiz, na forma da lei. Conforme modelo anexo a este Edital.

9.6.1.2. Para  cumprimento  do  parágrafo  único  do  art.  13  do  Decreto  Estadual  nº  47.437,  de  26  de  junho  de  2018,  quanto  aos
beneficiários enquadrados no item 4.3, declaração, segundo item 4.4, de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como tal,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 ao art. 49 da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro
de 2006.

9.6.1.3. Declaração de que inexistem fatos impedi�vos para sua habilitação no presente processo licitatório.

9.6.1.4. Declaração de que não possui, em sua cadeia produ�va, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observado o
disposto nos incisos III e IV do ar�go 1º e no inciso III do ar�go 5º da Cons�tuição Federal.

9.7. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:

9.7.1. O licitante que possuir o Cer�ficado de Registro Cadastral (CRC) emi�do pela Unidade Cadastradora da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão – SEPLAG poderá apresentá-lo como subs�tuto de documento dele constante, exigido para este certame, desde que
este esteja com a validade em vigor no CRC. Caso o documento constante no CRC esteja com a validade expirada, tal não poderá ser u�lizado,
devendo ser apresentado documento novo com a validade em vigor.

9.7.1.1. Constando  do  CRC  qualquer  documento  com  o  prazo  de  validade  vencido,  será  assegurado  ao  fornecedor  o  direito  de
encaminhar o documento via e- mail, no prazo máximo informado no item 7.3.9.

9.7.1.2. Serão  analisados  no  CRC  somente  os  documentos  exigidos  para  este  certame,  sendo  desconsiderados  todos  os  outros
documentos do CRC, mesmo que estejam com a validade expirada.

9.7.2. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados via e-mail, no formato PDF, no momento da análise dos
documentos de habilitação.

9.7.2.1.  Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sí�os oficiais de órgãos e en�dades emissores de
cer�dões cons�tui meio legal de prova.

9.7.3. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação.
Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos necessários para verificação, o licitante será inabilitado.
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9.7.4. Todos os documentos apresentados para a habilitação deverão conter, de forma clara e visível, o nome empresarial, o endereço
e o CNPJ do fornecedor.

9.7.4.1. Se o fornecedor figurar como estabelecimento matriz, todos osdocumentos deverão estar em nome da matriz;

9.7.4.2. Se o fornecedor figurar como filial, todos os documentos deverão estar no nome da filial;

9.7.4.3. Na hipótese de filial,  podem ser apresentados documentos que, pela própria natureza, comprovadamente são emi�dos em
nome da matriz;

9.7.4.4. Em qualquer dos casos, atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser apresentados em nome e
com o número do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa licitante.

9.7.5. O não atendimento de qualquer  das  condições  aqui  previstas  provocará a  inabilitação do licitante vencedor,  sujeitando-o,
eventualmente, às punições legais cabíveis.

9.7.6. Aos beneficiários listados no item 4.3 será concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da
administração, para regularização da documentação fiscal e/ou trabalhista, contado a par�r da divulgação da análise dos documentos de
habilitação do licitante melhor classificado, conforme disposto no inciso I, do § 2º, do art. 6º do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de
2018.

9.7.6.1. A não regularização da documentação no prazo deste item implicará a inabilitação do licitante vencedor.

9.7.6.2. Se houver a  necessidade de abertura do prazo para o beneficiário regularizar  sua documentação fiscal  e/ou trabalhista,  o
pregoeiro deverá  suspender  a  sessão de pregão para  o  lote  específico e  registrar  no “chat”  que todos os  presentes  ficam,  desde logo,
in�mados a comparecer no dia e horário informados no site www.compras.mg.gov.br para a retomada da sessão de pregão do lote em
referência.

10. DOS RECURSOS

10.1. Declarado o vencedor ou fracassado o lote, o par�cipante do certame terá até 10 (dez) minutos para manifestar, imediata e
mo�vadamente, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, em campo próprio, a intenção de recorrer, sendo concedido o prazo de 3
(três)  dias  úteis,  contados  da  sessão do  pregão,  para  apresentação das  razões  de  recurso,  ficando os  demais  par�cipantes,  desde  logo
in�mados,  sem necessidade  de  publicação,  a  apresentarem contrarrazões  em igual  número  de  dias,  contados  do  término  do  prazo  do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

10.2. Todos os procedimentos para interposição de recurso, compreendida a manifestação da intenção do licitante durante a sessão
pública, e o encaminhamento das razões do recurso e de eventuais contrarrazões pelos demais licitantes, serão realizados por meio do sistema
eletrônico do portal www.compras.mg.gov.br, em formulários próprios, nos termos do art. 13, inc. XLI, do Decreto Estadual nº 44.786, de 18 de
abril de 2008.

10.3. Em caso de indisponibilidade técnica ou material do sistema eletrônico do portal www.compras.mg.gov.br, os procedimentos
para interposição de recurso indicados no item 10.2,  poderão ser realizados através do e-mail  da Seção de Compras e Licitações:  ctpm-
licitacao@pmmg.mg.gov.br, observados os prazos previstos no item 10.1 este edital.
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10.4. Alterna�vamente, a apresentação de documentos complementares, em caso de indisponibilidade ou inviabilidade técnica ou
material da via eletrônica, devidamente iden�ficados, rela�vos aos recursos interpostos ou contrarrazões, se houver, será efetuada mediante
documento  protocolizado  junto  ao  Colégio  Tiradentes  da  Polícia  Militar  –  Unidade  Argen�no  Madeira,  Seção  de  Compras  e  Licitações,
localizado na Praça Duque de Caxias, s/n, Bairro Santa Tereza, Belo Horizonte/MG, CEP 31.010-230, no horário de 09h00min (nove horas) às
17h00min (dezessete horas), exceto às quarta-feiras em que o horário é de 09h00min (nove horas) às 12h30min (doze horas e trinta minutos),
em envelopes separados, lacrados, rubricados, marcados como restritos e iden�ficados com os dados da empresa licitante e do processo
licitatório (nº. do Processo e Lote), observados os prazos previstos no item 10.1 deste edital.

10.5. A falta de manifestação mo�vada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

10.6. Para fins de juízo de admissibilidade do recurso, o pregoeiro poderá não conhecer do recurso caso verifique ausentes quaisquer
pressupostos  processuais,  como  sucumbência,  tempes�vidade,  legi�midade,  interesse  e  mo�vação,  vedado  exame  prévio  da  questão
relacionada ao mérito do recurso.

10.7. Os recursos serão decididos no prazo de 05 (cinco)  dias  úteis,  contados do encerramento do prazo para apresentação de
contrarrazões, sendo que o seu acolhimento invalidará tão somente os atos insusce�veis de aproveitamento.

10.8. O recurso contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo.

10.9. A decisão do recurso será divulgada no sí�o eletrônico www.compras.mg.gov.br, no campo quadro de avisos do referido pregão,
bem como comunicada via e-mail ao licitante recorrente e aos que apresentaram contrarrazões.

10.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

11. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

11.1. O Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o pregoeiro declarará o licitante vencedor e o sistema gerará ata
circunstanciada da sessão, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, disponível para consulta no
site www.compras.mg.gov.br.

11.2. O Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, quando inexis�r recurso ou quando reconsiderar sua decisão,
com a posterior homologação do resultado pela autoridade competente.

11.3. Decididos  os  recursos,  porventura  interpostos  e  constatada  a  regularidade  dos  atos  procedimentais  pela  autoridade
competente, esta adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.

12.  DA CONTRATAÇÃO

12.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante declarado vencedor será convocado para firmar o termo
de contrato, aceitar ou re�rar o instrumento equivalente, conforme minuta constante do Anexo V deste Edital, de acordo com o art. 62 da Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

12.1.1. O instrumento  de  contratação,  e  demais  atos  firmados  com a  Administração,  serão  assinados  de  maneira  eletrônica,  por
intermédio do Sistema Eletrônico de Informações do Governo do Estado de Minas Gerais - SEI/MG.
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12.1.1.1. Para a  assinatura eletrônica,  caso ainda não possua cadastro,  o(s)  licitante(s)  interessado(s)  deverá (ão)  acessar  o Sistema
Eletrônico de Informações do Governo do Estado de Minas Gerais - SEI/MG, por meio do link www.sei.mg.gov.br/usuarioexterno, e clicar em
"Clique aqui se você ainda não está cadastrado".

12.1.1.2. Dúvidas com relação ao cadastro no SEI podem ser encaminhadas para o e-mail atendimentosei@planejamento.mg.gov.br.

12.1.1.3. A realização do cadastro como Usuário Externo no SEI/MG importará na aceitação de todos os termos e condições que regem o
processo eletrônico, conforme Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017, e demais normas aplicáveis, admi�ndo como válida a assinatura
eletrônica na modalidade cadastrada (login/senha), tendo como consequência a responsabilidade pelo uso indevido das ações efetuadas e das
informações prestadas, as quais serão passíveis de apuração civil, penal e administra�va.

12.1.2. O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições de habilitação para firmar o termo de contrato, aceitar ou re�rar
o instrumento equivalente.

12.1.3. Caso  o  adjudicatário  não  apresente  situação  regular  no  momento  de  assinar  o  termo  de  contrato,  aceitar  ou  re�rar  o
instrumento equivalente ou recuse- se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação.

12.1.3.1.  Feita a negociação e comprovados os requisitos de habilitação, o licitante deverá firmar o termo de contrato, aceitar ou re�rar o
instrumento equivalente, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e das demais cominações legais, conforme disposto no art. 18, §2º do
Decreto Estadual nº 44.786, de 18 de abril de 2008.

12.2. O representante legal do licitante que �ver apresentado a proposta vencedora deverá firmar o termo de contrato, aceitar ou
re�rar o instrumento equivalente, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da comunicação, que se dará
através de carta postal ou e-mail.

12.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para firmar o termo de contrato, aceitar ou re�rar o instrumento equivalente
decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.

13.   DA SUBCONTRATAÇÃO

13.1. É vedado à Contratada subcontratar, ceder ou transferir total ou parcialmente o objeto do presente Contrato a terceiros.

14. DAS GARANTIAS

14.1. Garan�a financeira da execução:

14.1.1. Não será exigida garan�a financeira da execução para este objeto.

14.2. Garan�a  do  produto/serviço:  fabricante  garan�a  legal  ou  garan�a  convencional,  estabelecida  pelo  Código  de  Defesa  do
Consumidor (CDC).

14.2.1. A Contratada deve oferecer a garan�a legal referente ao prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do ar�go 26, inciso II, da Lei nº
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), contados a par�r da data de recebimento do produto, sem prejuízo da garan�a complementar
de, no mínimo 09 (meses), a ser fornecida pelo fornecedor em sua proposta comercial.

14.2.2. A garan�a oferecida pelo fabricante dos produtos/materiais prevalecerá caso o prazo deste for superior aos prazos definidos no
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subitem anterior.

14.2.3. Os prazos para a garan�a dos produtos/materiais serão contados a par�r da data do recebimento defini�vo pela Contratante.

15. DO PRAZO, LOCAL E RECEBIMENTO DO OBJETO

15.1. Prazo de Entrega:

15.1.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue, de forma integral, no prazo de até 60 (sessenta) dias corridos contados do dia
seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.

15.1.2. Devidamente jus�ficado e antes de finalizado o prazo de entrega, o fornecedor do produto poderá solicitar formalmente e por
escrito prorrogação da entrega, ficando a cargo da área demandante aceitar a solicitação, desde que não haja prejuízo à CONTRATANTE.

15.2. Local de Entrega:

15.2.1. Os  produtos/materiais  deverão  ser  entregues,  de  forma integral,  acompanhados  da  respec�va  nota  fiscal  (ou  documento
equivalente), no Almoxarifado do Colégio Tiradentes da Polícia Militar - Unidade Araguari, localizado na Rua João Ba�sta da Costa, nº 54, Bairro
Maria Eugênia, CEP 38441-121, Araguari-MG, no horário de 08h00min às 16h00min na segunda-feira, terça-feira, quinta-feira e sexta-feira, e
na quarta-feira no horário de 08h30min às 12h30min.

15.2.2. A Contratada deverá agendar a entrega com a Unidade do Colégio Tiradentes, com pelo menos 03 (três) dias de antecedência da
data de entrega dos produtos/materiais, através do e-mail ctpm-licitacao@pmmg.mg.gov.br, indicado neste Edital.

15.3. Do Recebimento:

15.3.1. A  entrega  dos  produtos/materiais  ocorrerá  de  forma integral,  conforme a   totalidade especificada  no Anexo II  (Termo de
Referência) deste  Edital, após a CONTRATADA receber a solicitação através da Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento
equivalente emi�do pela Seção de Orçamento e Finanças (SOFI) do CTPM – Unidade Argen�no Madeira. O recebimento e  o aceite do objeto
deste Contrato dar-se-ão da seguinte forma:

15.3.1.1. Provisoriamente, no prazo de 30 dias, contado da respec�va entrega, mediante Termo Circunstanciado, assinado por 2 (dois)
servidores efe�vos da Unidade do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, designados pelo seu respec�vo Comandante, para verificação das
especificações,  quan�dades,  validade,  prazos,  preços e  outros  dados per�nentes  ao fornecimento dos bens adquiridos,  sem prejuízo da
posterior verificação da perfeição e da conformidade do objeto entregue, conforme previsto no Anexo I (RUICTPM) e Anexo II (Termo de
Referência) deste Edital;

15.3.1.2. Defini�vamente, no prazo de 90 dias, contado do recebimento provisório, restando conferida a perfeição e qualidade do objeto
entregue, atestando- se sua conformidade e total adequação às quan�dades e especificações constantes no edital e seus anexos e na proposta
comercial, será efe�vado o recebimento defini�vo, pela Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Material (CPARM) da Unidade
do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, mediante expedição de Termo Circunstanciado e recibo aposto na Nota Fiscal.

15.3.2. O objeto desta licitação será considerado efe�vamente recebido e aceito somente após haver sido vistoriado pela CPARM da
Unidade do Colégio Tiradentes e constatadas as coincidências com as reais caracterís�cas pré-fixadas no Anexo I (RUICTPM) e Anexo II (Termo
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de Referência) deste Edital.

15.3.3. Os produtos, objeto desta licitação, poderão ser rejeitados, no todo ou  em parte, caso as condições de recebimento não sejam
atendidas, conforme as especificações constantes do edital e seus anexos e da proposta comercial, ocasião em que será lavrado o Termo de
Recusa,  no qual  se  consignarão as  desconformidades,  devendo os  bens  serem subs�tuídos  no prazo  de  até  em até  07  (dias)  úteis  da
solicitação da CONTRATANTE, a contar da no�ficação da CONTRATADA, às suas custas, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive
rescisão contratual

15.3.4. O aceite ou aprovação dos produtos/materiais não  exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da
incorreta execução do contrato, especialmente quanto aos vícios de quan�dade ou qualidade dos produtos e/ou serviços ou disparidades com
as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, verificadas posteriormente, garan�ndo-se à CONTRATANTE as faculdades previstas no
art. 18 da Lei n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária
emi�da por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos que o fornecedor indicar, no prazo de 30 (trinta) dias
corridos da data do recebimento defini�vo, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE.

16.1.1. Para  efeito  de  pagamento,  a  CONTRATADA  encaminhará  à  CONTRATANTE,  após  a  execução  do  objeto,  a  respec�va  nota
fiscal/fatura, acompanhada do relatório da execução do objeto do período a que o pagamento se referir, bem como, demais documentos
necessários para a efe�va comprovação da execução do objeto, se houver.

16.1.2. A Administração receberá o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) juntamente com o objeto e deverá realizar a
verificação  da  validade  da  assinatura  digital  e  a  auten�cidade  do  arquivo  digital  da  NF-e  (o  des�natário  tem  à  disposição  o  aplica�vo
“visualizador”, desenvolvido pela Receita Federal do Brasil) e a concessão da Autorização de Uso da NF-e, mediante consulta eletrônica à
Secretaria da Fazenda o Portal Nacional da NF-e.

16.1.3. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à prévia conferência pelo gestor.

16.1.4. O pagamento fica condicionado à regularidade da CONTRATADA perante o CAGEF, garan�ndo a manutenção dos requisitos de
habilitação previstos no Edital.

16.1.4.1. Na hipótese de irregularidade no CAGEF, a CONTRATADA será no�ficada, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
regularize sua situação. O prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a contagem a par�r da data de sua regularização.

16.1.5. As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e o prazo para o pagamento passará a correr a
par�r da data da reapresentação do documento considerado válido pela CONTRATANTE.

16.1.6. Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração, o valor devido será atualizado financeiramente, entre as
datas do vencimento e do efe�vo pagamento, de acordo com a variação do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –SELIC.

16.2. A CONTRATADA deve garan�r a manutenção dos requisitos de habilitação previstos no Edital.
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16.3. A CONTRATANTE poderá deduzir  do montante a  pagar  os  valores  correspondentes  a  multas  ou indenizações devidas  pela
CONTRATADA, nos termos do Contrato, Anexo V, deste Edital.

17. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

17.1. As  despesas  decorrentes  desta  licitação correrão por  conta  das  dotações  orçamentárias  abaixo relacionadas e  nas  demais
dotações e fontes de recursos previstas no PARO 2021 correspondentes ao objeto licitado, neste exercício e nos exercícios futuros.

UO FUN SUBF PRG
ID

P/A
C/A

Natureza de
despesa

ITEM IPG F IPUC GD M ED

1251 06 181 034 4048 0001 3 3 90 30 01 01 10 8

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. A licitante/adjucatária que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro
de 2012, e no Decreto Estadual nº 48.012, de 22 de julho de 2020, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:

18.1.1. Advertência por escrito;

18.1.2. Multa de até:

18.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do objeto não executado;

18.1.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento após ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de não entrega
do objeto, ou entrega com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é des�nado, ou diminua-lhe o valor ou, ainda fora das
especificações contratadas;

18.1.2.3. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento das demais obrigações contratuais ou norma
da legislação per�nente.

18.1.3. Suspensão do direito de par�cipar de licitações e impedimento de contratar com a Administração Publica, pelo prazo de até 02
(dois) anos;

18.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17
de julho de 2002;

18.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

SEI/GOVMG - 39153593 - Edital https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem...

23 of 26 13/12/2021 16:52



18.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumula�vamente às demais sanções previstas nos itens 18.1.1; 18.1.3; 18.1.4; 18.1.5.

18.3. A multa será descontada da garan�a do contrato, quando houver, e/ou de pagamentos eventualmente devidos ao INFRATOR
e/ou cobrada administra�va e/ou judicialmente.

18.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra�vo incidental apensado ao processo
licitatório  ou  ao  processo  de  execução  contratual  originário  que  assegurará  o  contraditório  e  a  ampla  defesa  ao  licitante/adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto na Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Estadual nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002.

18.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator,  o caráter
educa�vo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

18.5.1. Não serão aplicadas  sanções administra�vas  na ocorrência  de casos  fortuitos,  força  maior  ou razões de interesse público,
devidamente comprovados.

18.6. A aplicação de sanções administra�vas não reduz nem isenta a obrigação da CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais
danos causados a Administração ou a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo administra�vo sancionatório.

18.7. As sanções relacionadas nos itens 18.1.3;  18.1.4 e 18.1.5 serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAFIMP.

18.8. As sanções de suspensão do direito de par�cipar em licitações e impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
poderão ser também aplicadas àqueles que:

18.8.1. Retardarem a execução do objeto;

18.8.2. Comportar-se de modo inidôneo;

18.8.2.1. Considera-se  comportamento  inidôneo,  entre  outros,  a  declaração  falsa  quanto  às  condições  de  par�cipação,  quanto  ao
enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de
lances;

18.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

18.9. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prá�ca de infração administra�va �pificada pela Lei
Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, e pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 23 de junho de 2015, como ato lesivo à administração
pública  nacional  ou estrangeira,  cópias  do processo administra�vo necessárias  à  apuração da responsabilidade da empresa deverão ser
reme�das à Controladoria-Geral do Estado, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de inves�gação
preliminar ou Processo Administra�vo de Responsabilização – PAR.

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. Este Edital  deverá ser lido e interpretado na íntegra,  e após encaminhamento da proposta não serão aceitas alegações de
desconhecimento.
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19.2. O objeto desta licitação deverá ser  executado em conformidade com as  disposições deste Edital  e  seus Anexos que dele
cons�tuem parte integrante para todos os efeitos legais, correndo por conta da CONTRATADA as despesas de seguros, transporte, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto da contratação.

19.3. Na contagem dos prazos estabelecidos para o presente certame:

19.3.1. Exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento, e consideram-se os dias consecu�vos; e só se iniciam e expiram os prazos
em dia de expediente no órgão ou na en�dade.

19.4. É vedado ao licitante re�rar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pregão.

19.5. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no parágrafo 1º do art. 65 da Lei
Federal nº 8.666/93.

19.6. É vedado à CONTRATADA subcontratar a aquisição dos produtos/materiais, objeto desta licitação.

19.7. A  presente  licitação  somente  poderá  ser  revogada  por  razões  de  interesse  público,  decorrentes  de  fatos  supervenientes
devidamente comprovados, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade de o�cio ou por provocação de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente comprovado.

19.8. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior em qualquer fase do julgamento, promover diligência des�nada a esclarecer
ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a órgãos competentes a elaboração de pareceres
técnicos des�nados a fundamentar as decisões.

19.9. O Pregoeiro, no interesse da Administração, no julgamento das propostas e da habilitação, poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, com validade e eficácia, e
acessível a todos os interessados, bem como relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não
contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência des�nada a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo.

19.10. Todos os atos da fase externa do pregão eletrônico deverão ser realizados eletronicamente.

19.11. Caberá à empresa credenciada 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 emi�das pelo sistema ou de sua
desconexão.

19.12. Este  Edital  encontra-se  disponível  gratuitamente  no  site  www.compras.mg.gov.br,  na  aba  Pregão  >  Consulta  a  pregões;
informando o nº do processo, o ano e a Unidade de compra (1261556).

19.13. Fica  eleito  o  foro  da  Comarca  de  Belo  Horizonte,  Estado  de  Minas  Gerais,  para  dirimir  eventuais  conflitos  de  interesses
decorrentes desta licitação, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

19.14. Os  interessados  poderão  examinar  ou  re�rar  gratuitamente  o  presente  Edital  de  Licitação  e  seus  anexos  no  site
www.compras.mg.gov.br ou solicitar por e-mail: ctpm-licitacao@pmmg.mg.gov.br.
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Belo Horizonte, 03   de Dezembro de 2021.

Ivana Ferreira Quintão, Ten Cel PM

Ordenadora De Despesas

Colégio Tiradentes da Polícia Militar Belo Horizonte

Documento assinado eletronicamente por Ivana Ferreira Quintão, Tenente Coronel, em 13/12/2021, às 16:26, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 39153593 e o código CRC 15EC4F04.

Referência: Processo nº 1250.01.0011103/2021-90 SEI nº 39153593
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Termo de Referencia aquisição de Uniformes Escolares (39152441) SEI 1250.01.0011103/2021-90 / pg. 1 
 

1. OBJETO: 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

Polícia Militar de Minas Gerais 
 

Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais - Unidade 
Argentino Madeira 

 
 

Termo de Referencia aquisição de Uniformes Escolares - PMMG/DEEAS/CTPM ARG. 

MADEIRA 

Belo Horizonte, 07 de dezembro de 2021. 

 

 
ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

DATA 

 
ÓRGÃO SOLICITANTE 

 
NÚMERO DA UNIDADE DE COMPRAS 

 
03/12/2021 

PMMG/CTPM/DEEAS 

UNIDADE ARAGUARI 

 
1252157 

 
 

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO 
SUPERINTENDÊNCIA OU 

DIRETORIA 

Nome: Capitão PM Sebastião César 

Fernandes 

E-mail: ctpm-licitacao@pmmg.mg.gov.br 

E- mail: escola.369993@educacao.mg.gov.br 

contato: (31) 33070626 Argentino Madeira 

Contato (34) 2108-1252 Araguari 

 
 
 
 
Colégio Tiradentes 

Unidade Araguari 

 

1.1. O presente Termo de Referência é parte integrante deste Edital de 

licitação e tem por objetivo apresentar as especificações, quantidades e condições 

para a contratação de empresa para o fornecimento de UNIFORMES DE TRÂNSITO E 

AULA e UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA para os alunos do COLÉGIO TIRADENTES 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS - UNIDADE ARAGUARI, observando-se ainda 

as especificações de tecidos e uniformes contidas no Regulamento de Uniformes e 

Insígnias DO CTPM – RUICTPM (Anexo I) e as demais condições estabelecidas neste 

Edital e seus anexos. 

1.1.1. ESPECIFICAÇÃO DO DO OBJETO 

1.1.1.1. Todos os itens alencados no quadro do item 1 OBJETO estão 

especificados de forma bem detalhada para o fornecimento dos Uniformes de 

TRÂNSITO E AULA E UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA,para os Alunos do Colégio 

Tiradentes Unidade Araguari,conforme as especificações e quantidades a seguir 

definidas. 

 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT. UNID. 

1 001850768I 

UNIFORME UNISSEX - MATERIA-PRIMA: 
TECIDO; COMPOSICAO: CAMISA, CALCA 

,JAQUETA, GORRO ,CINTO ,MEIA 
,SAPATO...; COR: CINZA E PRETO; 
MODELO: UNIFORME DE PASSEIO 

COLEGIO TIRADENTES; TAMANHO: 
CONFORME SOLICITADO. 

139 kit 

2 1850717 

UNIFORME UNISSEX - MATERIA-PRIMA: 
TECIDO TACTEL PREDOMINANTEMENTE; 

COMPOSICAO: CALCA 

,BLUSA CAMISETA, BLUSAO ,TENIS E MEIA; 
COR: CINZA E PRETO; MODELO: 

EDUCACAO FISICA COLEGIO TIRADENTES; 
TAMANHO: CONFORME SOLICITACAO DO 

ORGAO/ENTIDADE; 

139 kit 
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UNIFORMES COLÉGIO TIRADENTES FEMININO 

Artigo Código Tamanho Quantidade 

   Tam.6 Tam.8 Tam.10 Tam.12 Tam.14 
 

6/8/10/12/14 

 

 

 

 

 

Camisa Social Uso Diário 

M/M (140 unidades) 

     
2 12 

 

 

  
P/M /G / GG/ XG 

P M G GG XG 

28 19 7 1 1 

 

 
Calça Uso Diário 

(140 unidades) 

  
6/8/10/12/14 

Tam.6 Tam.8 Tam.10 Tam.12 Tam.14 

   
2 8 

  
P/M /G / GG/ XG 

P M G GG XG 

24 24 8 3 1 

 

 
Saia Uso Diário 

(140 unidades) 

  
6/8/10/12/14 

Tam.6 Tam.8 Tam.10 Tam.12 Tam.14 

   
3 12 

  
P/M /G / GG/ XG 

P M G GG XG 

20 24 8 2 1 

 

 
Jaqueta 

Preta 

(70 unidades) 

  
6/8/10/12/14 

Tam.6 Tam.8 Tam.10 Tam.12 Tam.14 

   
2 8 

  
P/M /G / GG/ XG 

P M G GG XG 

23 25 8 3 1 

 

 
Gorro sem Pala 

/Bibico (70 unidades) 

  
 
 
6/8/10/12/14/P/M /G 

Tam.6 Tam.8 Tam.10 Tam.12 Tam.14 

   
4 10 

P M G 
  

31 18 7 
  

 

Cinto de Nylon 

Preto (70 unidades) 

  
80/ 90/ 100/ 110 

Tam.80 Tam.90 Tam.110 Tam.130 
 

13 17 33 7 
 

 
 
 
 
 
 

Sapato - Mocassim 

(70 unidades) 

  
 
 
 
 
 

 
28 ao 40 

Tam.28 Tam.29 Tam.30 Tam.31 Tam.32 

1 
    

Tam.33 Tam.34 Tam.35 Tam.36 Tam.37 

1 1 5 17 19 

     

     

     

Tam.38 Tam.39 Tam.40 Tam.41 
 

14 8 3 1 
 

Passadeira (Par) 
 

1° Série 
     

Passadeira (Par) 
 

2° Série 
     

Passadeira (Par) 
 

3° Série 
     

Passadeira (Par) 
 

4° Série 3 
   

Passadeira (Par) 
 

5° Série 11 
   

Passadeira (Par) 
 

6° Série 4 
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Passadeira (Par) 
 

7° Série 17 
  

70 unidades 

  

Passadeira (Par) 
 

8° Série 10 
   

Passadeira (Par) 
 

9° Série 7 
   

Passadeira (Par) 
 

1ª Série ensino médio 6 
   

Passadeira (Par) 
 

2ª Série ensino médio 5 
   

Passadeira (Par) 
 

3ª Série ensino médio 7 
   

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Artigo Código Tamanho 
     

 
 
 
 

 
Blusão Tactel 

Unissex (70 

unidades) 

  
 
 
6 a 14 

Tam.6 Tam.7 Tam.8 Tam.9 Tam.10 

     

Tam.11 Tam.12 Tam.13 Tam.14 
 

 
2 

 
8 

  
P, M e G 

P M G 
 

30 18 9 

  
GG e XG 

GG XG 
 

2 1 

 
 
 
 
 
 
Calça de Helanca 

Feminina (70 unidades) 

  
 
 
6 a 14 

Tam.6 Tam.7 Tam.8 Tam.9 Tam.10 

     

Tam.11 Tam.12 Tam.13 Tam.14 
 

 
2 

 
9 

  
P, M e G 

P M G 
 

24 24 7 

  
GG e XG 

GG XG 
 

3 1 

 
 
 
 
 
 
Bermuda de Helanca 

Feminina (70 unidades) 

  
 
 
6 a 14 

Tam.6 Tam.7 Tam.8 Tam.9 Tam.10 

     

Tam.11 Tam.12 Tam.13 Tam.14 
 

 
2 

 
11 

  
P, M e G 

P M G 
 

25 18 11 

  
GG e XG 

GG XG 
 

2 1 

 
 
 
 
 
 
Camiseta Babylook 

  
 
 
8 a 14 

Tam.6 Tam.7 Tam.8 Tam.9 Tam.10 

     

Tam.11 Tam.12 Tam.13 Tam.14 
 

 
2 

 
11 
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Feminina (140 unidades)   
P, M e G 

P M G 
 

29 17 8 

  
GG e XG 

GG XG 
 

2 1 

 
 
 
 
 
 
Camiseta Feminina 

(70 unidades) 

  
 
 
8 a 14 

Tam.6 Tam.7 Tam.8 Tam.9 Tam.10 

     

Tam.11 Tam.12 Tam.13 Tam.14 
 

 
2 

 
10 

  
P, M e G 

P M G 
 

28 21 7 

  
GG e XG 

GG XG 
 

2 
 

 
 
 

 
Tenis Preto (140 

unidades) 

  
 
 
 

28 ao 41 

Tam.28 Tam.29 Tam.30 Tam.31 Tam.32 

1 
    

Tam.33 Tam.34 Tam.35 Tam.36 Tam.37 

1 1 5 17 19 

Tam.38 Tam.39 Tam.40 Tam.41 
 

14 8 3 1 
 

 

 
Meia uso diário 

Preta (350 

Unidades) 

  
 
 
28 ao 41 

 
 
 
70 

    

    

    

    

 

 
Meia uso diário 

Branca 

(280Unidades) 

  
 
 
28 ao 41 

 
 
 
70 

    

    

    

    

 
 

UNIFORMES COLÉGIO TIRADENTES MASCULINO 

Artigo Código Tamanho Quantidade 

 

 
Camisa Social 

Uso Diário M/M 

(138 Unidades) 

  
6/8/10/12/14 

Tam.6 Tam.8 Tam.10 Tam.12 Tam.14 

 
1 

 
10 4 

  
P/M /G / GG/ XG 

P M G GG XG 

19 21 11 2 2 

 
 
Calça Uso 

Diário 

  
6/8/10/12/14 

Tam.6 Tam.8 Tam.10 Tam.12 Tam.14 

  
1 10 4 
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(138 Unidades)   
P/M /G / GG/ XG 

P M G GG XG 

17 17 16 2 2 

 

 
Jaqueta 

Preta 

(69 Unidades) 

  
6/8/10/12/14 

Tam.6 Tam.8 Tam.10 Tam.12 Tam.14 

  
1 10 3 

  
P/M /G / GG/ XG 

P M G GG XG 

15 20 12 5 3 

 

 
Gorro sem Pala 

/Bibico (69 

Unidades) 

  
 
 
6/8/10/12/14/P/M /G 

Tam.6 Tam.8 Tam.10 Tam.12 Tam.14 

  
1 10 7 

P M G 
  

22 16 13 
  

Cinto de Nylon 

Preto (69 

Unidades) 

  
80/ 90/ 100/ 110 

Tam.80 Tam.90 Tam.110 Tam.130 
 

10 17 31 11 
 

 
 
 
 

 
Sapato 

Preto 

(69 Unidades) 

  
 
 
28 ao 35 

Tam.28 Tam.29 Tam.30 Tam.31 Tam.32 

     

Tam.33 Tam.34 Tam.35 
 

 
3 5 

  
 
 
36 ao 44 

Tam.36 Tam.37 Tam.38 Tam.39 Tam.40 

4 3 8 6 12 

Tam.41 Tam.42 Tam.43 Tam.44 Tam.45 

9 11 4 3 1 

Passadeira (Par) 
 

1° Série 
     

Passadeira (Par) 
 

2° Série 
     

Passadeira (Par) 
 

3° Série 
     

Passadeira (Par) 
 

4° Série 8  
 
 
 
 
 

 
69 Unidade 

   

Passadeira (Par) 
 

5° Série 8 
   

Passadeira (Par) 
 

6° Série 5 
   

Passadeira (Par) 
 

7° Série 14 
   

Passadeira (Par) 
 

8° Série 10 
   

Passadeira (Par) 
 

9° Série 6 
   

Passadeira (Par) 
 

1ª Série ensino médio 6 
   

Passadeira (Par) 
 

2ª Série ensino médio 8 
   

Passadeira (Par) 
 

3ª Série ensino médio 4 
   

        

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Artigo Código Tamanho Quantidade 

   
Tam.8 Tam.9 Tam.10 Tam.11 Tam.12 
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Blusão Tactel 

Unissex (69 

Unidades) 

  
8 a 14 

1    12 

Tam.13 Tam.14 
 

 
3 

  
P, M e G 

P M G 
 

17 18 11 

  
GG e XG 

GG XG 
 

4 3 

 
 
 
 

 
Calça de Tactel 

Masculina (69 

Unidades) 

  
 
 
8 a 14 

Tam.8 Tam.9 Tam.10 Tam.11 Tam.12 

1 
   

10 

Tam.13 Tam.14 
 

 
4 

  
P, M e G 

P M G 
 

17 22 10 

  
GG e XG 

GG XG 
 

2 3 

 
 
 
 

 
Camiseta 

Masculina 

(138 Unidades) 

  
 
 
8 a 14 

Tam.8 Tam.9 Tam.10 Tam.11 Tam.12 

1 
   

9 

Tam.13 Tam.14 
 

 
3 

  
P, M e G 

P M G 
 

18 20 12 

  
GG e XG 

GG XG 
 

4 2 

 
 
 
 

 
Regata 

Masculina 

(138 Unidades) 

  
 
 
8 a 14 

Tam.8 Tam.9 Tam.10 Tam.11 Tam.12 

1 
   

10 

Tam.13 Tam.14 
 

 
3 

  
P, M e G 

P M G 
 

17 21 12 

  
GG e XG 

GG XG 
 

3 2 

 
 
 
 
 

 
01 

  
 
 
8 a 14 

Tam.8 Tam.9 Tam.10 Tam.11 Tam.12 

    
10 

Tam.13 Tam.14 
 

 
6 

  
P, M e G 

P M G 
 

 



Termo de Referencia aquisição de Uniformes Escolares (39152441) SEI 1250.01.0011103/2021-90 / pg. 7 
 

   16 22 10  

  
GG e XG 

GG XG 
 

2 3 

 
 
 
 
 
 
Tenis Preto 

(138 Unidades) 

  
 
 
28 ao 35 

Tam.28 Tam.29 Tam.30 Tam.31 Tam.32 

     

Tam.33 Tam.34 Tam.35 
 

 
3 5 

  
 
 
36 ao 44 

Tam.36 Tam.37 Tam.38 Tam.39 Tam.40 

4 3 8 6 12 

Tam.41 Tam.42 Tam.43 Tam.44 Tam.45 

9 11 4 3 1 

 
 
 
 

 
Meia uso diário 

Preta (345 

Unidades) 

  
 
 
28 ao 35 

 
 
 
8 

    

    

    

    

  
 
 
36 ao 44 

 
 
 
61 

    

    

    

    

 
 
 
 

 
Meia uso diário 

Branca 

(276 Unidades) 

  
 
 
28 ao 35 

 
 
 
8 

    

    

    

    

  
 
 
36 ao 44 

 
 
 
61 

    

    

    

    

         

 
 

 
CONJUNTO DE UNIFORME DE TRÂNSITO E AULA “A” – COMPOSIÇÃO 

FEMININA 

a) camisa cor cinza com bandeira de Minas Gerais na manga direita e brasão CTPM na 

esquerda; 

b) calça ou saia na cor preta com fitilhos nas cores heráldicas; 

c) jaqueta de nylon para frio na cor preta com bandeira de Minas Gerais na manga 

direita e brasão CTPM na esquerda; 

d) gorro sem pala (BIBICO) com florão; 

e) cinto de nylon preto; 

f) meia social de nylon na cor preta; 
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2. DOS LOTES: 

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

g) sapato preto (modelo mocassim) sem salto, detalhes e fivelas; 

h) tarjeta de identificação com a designação “AL” e o nome da aluna para a camisa e 

jaqueta de frio; 

i) luvas removíveis (passadeiras) de identificação do curso. 

 

CONJUNTO DE UNIFORME DE TRÂNSITO E AULA “A” – COMPOSIÇÃO 

MASCULINA 

a) camisa cor cinza com bandeira de Minas Gerais na manga direita e brasão CTPM na 

esquerda; 

b) calça na cor preta com fitilhos nas cores heráldicas; 

c) jaqueta de nylon para frio na cor preta com bandeira de Minas Gerais na manga 

direita e brasão CTPM na esquerda; 

d) gorro sem pala (BIBICO) com florão; 

e) cinto de nylon preto; 

f) meia social de nylon na cor preta; 

g) sapato preto; 

h) tarjeta de identificação com a designação “AL” e o nome do aluno na camisa e 

jaqueta de frio; 

i) luvas removíveis (passadeiras) de identificação do curso. 

 

CONJUNTO DE UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA “B” – COMPOSIÇÃO 

FEMININA 

a) blusa Baby Look, manga curta, para educação física; 

b) blusa cavada gola “V”, sem manga, para educação física; 

c) blusão em tecido tactel, na cor preta; 

d) calça e/ou Bermuda de helanca, na cor preta; 

e) calça em tecido tactel, na cor preta; 

f) meia soquete branca; 

g) tênis predominantemente de cor preta. 

 

CONJUNTO DE UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA “B” – COMPOSIÇÃO 

MASCULINA 

a) camiseta manga curta em malha, para educação física; 

b) camiseta regata com gola “O”, sem mangas, para educação física; 

c) blusão em tecido Tactel, na cor preta; 

d) calça e/ou Bermuda em tecido Tactel, na cor preta; 

e) meia soquete branca; 

f) Tênis predominantemente de cor preta. 

 
 

2.1. DO AGRUPAMENTO DE ITENS EM LOTES: 

2.1.1. LOTE ÚNICO 

2.2. LOTE COM AMPLA PARTICIPAÇÃO 

 

2.2.1. Não haverá lote(s) exclusivo(s) para ME e EPP, tendo em vista que o 

valor estimado para a aquisição ultrapassa a quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil 

reais), o que autoriza a ampla participação de todas as empresas que militem no 

ramo pertinente ao objeto desta licitação, nos termos do art. 48, inc. I, da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

3.1. Atender as necessidades do corpo de alunos do Colégio Tiradentes da 

Polícia Militar de Minas Gerais – Unidade Araguari, mediante a aquisição de novos 

uniformes, através da Emenda Não Impositiva nº 75638, do Parlamentar Raul 

Belém. 
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5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

6. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS: 

 

4.1. A adoção do Pregão Eletrônico é obrigatória, nos termos do art. 1°, §1°, 

c/c art. 3°, II Decreto Estadual N° 48.012/20, veja-se: 

a) Art. 1º - Este decreto regulamenta a licitação na modalidade de 

pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação 

de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, no 

b) âmbito da Administração Pública direta, autárquica e fundacional do 

Poder Executivo. 

c) § 1º - É obrigatória a utilização da modalidade de pregão, na forma 

eletrônica, pelos órgãos da Administração direta, pelas autarquias, 

pelas fundações e pelos fundos especiais nas licitações de que trata o 

caput. 

d) Art. 3º Para fins do disposto neste decreto, considera-se: 

(...) 

II -bens e serviços comuns: bens e serviços cujos padrões de 

desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo 

edital, por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado. 

4.2. As especificações técnicas dos conjuntos de uniformes, objeto desta 

licitação, se amoldam perfeitamente à definição legal de bens e serviços comuns, o 

que autoriza a sua aquisição mediante Pregão Eletrônico. 

 
 

5.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características com o objeto da licitação através da apresentação 

de,no mínimo, 1 (um) atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa 

jurídicade direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para 

atendimento ao objeto da presente licitação, com indicação do serviço, qualidade do 

atendimento, cumprimento de prazos e demais condições da prestação do 

serviço/aquisição. 

5.2. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame 

nos sí□os oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio 

legalde prova. 

5.3. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade 

dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidadee 

não sendo apresentados os documentos necessários  para verificação, o licitante 

será inabilitado. 

5.4. Todos os documentos apresentados para a habilitação deverão 

conter,de forma clara e visível, o nome empresarial, o endereço e o CNPJ do 

fornecedor. 

5.5. Se o fornecedor figurar como estabelecimento matriz, todos os 

documentos deverão estar em nome da matriz; se filial, todos os documentos 

deverão estar no nome da filial, exceto aqueles documentos que, tenham que ser 

emitidos, obrigatoriamente, em nome da matriz. 

5.6. O licitante deve disponibilizar, quando solicitado pelo pregoeiro, todas 

asinformações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, 

apresentando, dentre outros 

5.7. documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, 

endereço atual da CONTRATANTE e local em que foram executadas as atividades. 

6.1. Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, 

devido à baixa complexidade do objeto a ser adquirido, considerando que as 

empresas que atuam no mercado têm condições de fornecer os bens de forma 

independente. 

 

7.1. A proposta da Contratada deve estar em conformidade com as 

especificações, quantidades, qualidade, prazos e condições estabelecidas no Anexo I 

(RUICTPM) e neste Termo de Referência, além das demais disposições constantes do 

Edital. 

7.2. A Contratante reserva-se o direito de rejeitar no todo ou em parte o 

material recebido, se considerados em desacordo ou insuficientes, conforme os 

7. CRITÉRIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA. 

4. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE. 
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8. DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS: 

9. DA EXECUÇÃO DO OBJETO: 

termos discriminados na proposta da Contratada e pela especificação do material. 

7.3. A Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais 

(CPARM) da Unidade do Colégio Tiradentes, designada pela Ordenadora de Despesas 

da Contratante, verificará as especificações, quantidade, qualidade, prazos, preços e 

outros dados pertinentes e, encontrando qualquer irregularidade, fixará prazos para 

correção pela Contratada, ou aprovando, receberá provisoriamente o material, 

mediante recibo. 

8.1. Será disponibilizado para a contratada um modelo de uniforme de cada 

gênero (MASCULINO e FEMININO), para que possa balizar a confecção, devendo, 

posteriormente, ser apresentado , no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após assinatura 

do contrato, uma amostra da peça confeccionada, que será testada pelos critérios 

pertinentes de acordo com o objeto da licitação e conforme preconizado pelo 

RUICTPM e NORMA DEEAS. 

9.1. Do Prazo de Entrega: 

9.1.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue, de forma integral, no prazo 

de até 60 (sessenta) dias corridos, contados do dia seguinte ao recebimento da 

Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente. 

9.1.2. Devidamente justificado e antes de finalizado o prazo de entrega, o 

fornecedor do produto poderá solicitar formalmente e por escrito prorrogação da 

entrega, ficando a cargo da área demandante aceitar a solicitação, desde que não 

haja prejuízo à CONTRATANTE. 

9.2. Do Local e Horário de Entrega: 

9.2.1. Os   produtos/materiais   deverão   ser   entregues,   de   forma   integral, 

acompanhados da respectiva nota fiscal (ou documento equivalente), no 

Almoxarifado do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, Unidade Araguari, localizado na 

Rua João Batista da Costa, nº 54, Bairro Maria Eugênia, CEP 38441-121, Araguari-MG, 

no horário de 08h00min às 16h00min na segunda-feira, terça-feira, quinta-feira e 

sexta-feira, e na quarta-feira no horário de 08h30min às 12h30min. 

9.2.2. A Contratada deverá agendar a entrega com a Unidade do Colégio 

Tiradentes, com pelo menos 03 (três) dias de antecedência da data de entrega dos 

produtos/materiais,   através    do   E-MAIL:   escola.369993@educacao.mg.gov.br , 

indicado neste Edital. 

9.2.3. Para efeito do agendamento prévio a CONTRATADA deverá informar no 

e-mail, o(s) nome(s) e documento(s) de identificação dos funcionários/prepostos que 

realizarão a entrega, a data, e o período em horas necessário para a sua conclusão. 

9.2.4. Os  produtos  devem  ser  descarregados  em  local/depósito  indicado  pela 

CONTRATANTE e armazenados de maneira ordenada, a fim de facilitar a conferência. 

9.2.5. Não serão aceitas, em hipótese alguma, embalagens violadas ou com 

outros danos que prejudiquem a qualidade do produto. 

9.2.6. Fica vedada a entrega de quaisquer bens, sem a presença de militar ou 

servidor civil designado especialmente para o ato de recebimento na unidade. 

9.2.7. Após o 30º (trigésimo) dia de inadimplência na entrega, a Contratante 

terá direito de recusar o objeto contratado, de acordo com sua conveniência e 

oportunidade, comunicando à Contratada a perda de interesse no fornecimento, sem 

Prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. 

9.3. Condições de Recebimento: 

9.3.1. A entrega dos  produtos/materiais  ocorrerá de forma integral, conforme 

a totalidade especificada neste Termo de Referência, após a CONTRATADA receber a 

solicitação através da Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou 

documento equivalente emitido pela Seção de Orçamento e Finanças (SOFI) do CTPM 

- Unidade Argentino Madeira. O recebimento e o aceite do objeto deste Contrato dar- 

se-ão da seguinte forma: 

Provisoriamente, no prazo de 30 dias, contado da respectiva entrega, 

mediante Termo Circunstanciado, assinado por 2 (dois) servidores efetivos 

da Unidade do Colégio Tiradentes, designados pelo respectivo Comandante, 

para verificação das especificações, quantidades, validade, prazos, preços e 

outros dados pertinentes ao fornecimento dos bens adquiridos, sem 

prejuízo da posterior verificação da perfeição e da conformidade do objeto 

entregue, conforme o previsto no Anexo I (RUICTPM) e neste Termo de 

Referência; 

mailto:escola.369993@educacao.mg.gov.br
mailto:escola.369993@educacao.mg.gov.br
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10. DO PAGAMENTO 

Definitivamente, no prazo de 90 dias, contado do recebimento 

provisório, restando conferida a perfeição e qualidade do objeto entregue, 

atestando- se sua conformidade e total adequação às quantidades e 

especificações constantes no edital e seus anexos e na proposta comercial, 

será efetivado o recebimento definitivo, pela Comissão Permanente de 

Avaliação e Recebimento de Material (CPARM) COLÉGIO TIRADENTES DA 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – UNIDADE ARAGUARI, mediante 

expedição de Termo Circunstanciado e recibo aposto na Nota Fiscal. 

9.3.2. O objeto desta licitação será considerado efetivamente recebido e aceito 

somente após haver sido vistoriado pela CPARM da Unidade do Colégio Tiradentes da 

Polícia Militar e constatadas as coincidências com as reais características pré-fixadas 

no Anexo I (RUICTPM) e Anexo II (Termo de Referência) do Edital. 

9.3.3. Os produtos, objeto desta licitação, poderão ser rejeitados, no todo ou 

em parte, caso as condições de recebimento não sejam atendidas, conforme as 

especificações constantes do edital e seus anexos e da proposta comercial, ocasião 

em que será lavrado o Termo de Recusa, no qual se consignarão as 

desconformidades, devendo os bens serem substituídos no prazo  de  até  em até 

07 (dias) úteis da solicitação da CONTRATANTE, a contar da notificação da 

CONTRATADA, às suas custas, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive 

rescisão contratual. 

9.3.4. O aceite ou aprovação dos produtos/materiais   não  exclui a 

responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução 

do contrato, especialmente quanto aos vícios de quantidade ou qualidade dos 

produtos e/ou serviços ou disparidades com as especificações estabelecidas no edital 

e seus anexos, verificadas posteriormente, garantindo-se à CONTRATANTE as 

faculdades previstas no art. 18 da Lei n.º 8.078/90 – Código de Defesa do 

Consumidor. 

9.3.5. As rejeições dos itens objeto(s) desta licitação que porventura ocorram 

quando do recebimento, não justificam a alteração dos prazos e condições fixados 

neste edital. 

9.4. Troca dos Uniformes 

9.4.1. O fornecimento do Uniformes de Trânsito e Educação Física pela 

Contratada deverá atender a flexibilidade de troca pela tamanho/numeração que 

atenda a compleição física dos alunos. 

9.4.2. A CONTRATADA obriga-se a efetuar a troca das peças que compõem os 

uniformes de Trânsito e Educação Física, em razão do tamanho/numeração, durante 

o prazo de 90 (dias ) na totalidade do contrato. 

9.4.3. Cronograma físico-financeiro: 

9.4.3.1. Não se aplica. 

10.1. O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de 

Administração   Financeira  -   SIAFI/MG,  por   meio   de  ordem  bancária  emitida  por 

processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos que o 

fornecedor indicar, no prazo de 30 (trinta) dias corridos da data do recebimento 

definitivo, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados 

pela CONTRATANTE. 

10.1.1. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará à 

CONTRATANTE,   após   a   execução   do   objeto,   a   respectiva   nota   fiscal/fatura, 

acompanhada do relatório da execução do objeto do período a que o pagamento se 

referir, bem como, demais documentos necessários para a efetiva comprovação da 

execução do objeto, se houver. 

10.1.2. A Administração receberá o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 

(DANFE) juntamente com o objeto e deverá realizar a verificação da validade da 

assinatura digital e a autenticidade do arquivo digital da NF-e (o destinatário tem à 

disposição o aplicativo “visualizador”, desenvolvido pela Receita Federal do Brasil) e a 

concessão da Autorização de Uso da NF-e, mediante consulta eletrônica à Secretaria 

da Fazenda o Portal Nacional da NF-e. 

10.1.3. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à prévia conferência pelo 

gestor. 

10.1.4. O pagamento fica condicionado à regularidade da CONTRATADA perante 

o CAGEF, garantindo a manutenção dos requisitos de habilitação previstos no Edital. 

10.1.4.1. Na hipótese de irregularidade no CAGEF, a CONTRATADA será notificada, 

por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação. O 
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11. DO CONTRATO 

12. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO. 

prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a contagem a partir da data de 

sua regularização. 

10.1.5. As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à 

CONTRATADA e o prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da 

reapresentação do documento considerado válido pela CONTRATANTE. 

10.1.6. Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração, o 

valor devido será atualizado financeiramente, entre as datas do vencimento e do 

efetivo pagamento, de acordo com a variação do Sistema Especial de Liquidação e 

Custódia –SELIC. 

10.2. A CONTRATADA deve garantir a manutenção dos requisitos de 

habilitação previstos no Edital. 

10.3. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes a multas por atrasos ou indenizações devidas pela CONTRATADA, 

nos termos deste Contrato, a ser analisada em Processo Administrativo, garantida a 

ampla defesa e contraditório; 

10.4. O valor eventualmente retido será restituído à Contratada caso a defesa 

ou justificativa apresentada seja julgada procedente, sendo convertido em penalidade 

caso se conclua pela improcedência da defesa ou justificativa. 

11.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante 

declarado vencedor será convocado para firmar o termo de contrato, aceitar ou 

retirar o instrumento equivalente, de acordo com os art. 62, da Lei 8.666/93 e art. 4º, 

XXI, da Lei 10.520/2002. 

11.2. O contrato terá prazo de vigência por 12 (dose) meses, contado a partir 

da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. 

11.3. Durante o prazo de vigência, os preços contratados poderão ser 

reajustados monetariamente com base no IPCA, observado o interregno mínimo de 

12 meses, contados da apresentação da proposta, conforme disposto na Resolução 

Conjunta SEPLAG/SEF nº 8.898/ 2013 e nos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/93, 

exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 

anualidade. 

12.1. Atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º, do 

artigo 67 da Lei nº. 8.666 de 1993, será designado pela autoridade competente, 

agente para acompanhar e fiscalizar o contrato, como representante da 

Administração. 

12.1.1. A fiscalização e o gerenciamento do contrato ficarão a cargo do P/4 da 

Unidade do Colégio Tiradentes da Polícia Militar contemplada com o 

recebimento dos conjuntos de uniformes, os quais serão designados por ato do 

respectivo Ordenador de Despesas. 

12.1.2. O agente fiscalizador do Contrato deverá anotará em registro próprio 

todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e 

ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o 

que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências 

cabíveis. 

12.2. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na 

execução do contrato, o agente fiscalizador dará ciência à CONTRATADA, por escrito, 

para adoção das providências necessárias para sanar as falhas apontadas. 

12.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou 

desconformidades havidas na execução do objeto, aí incluídas imperfeições de 

natureza técnica ou aquelas provenientes de vício redibitório, como tal definido pela 

lei civil. 

12.4. A CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o 

objeto da contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações do Edital, seus 

anexos e da proposta da CONTRATADA. 

12.5. Constatada a ocorrência de descumprimento total ou parcial do contrato, 

que possibilite a aplicação das sanções previstas neste instrumento, deverão ser 

observadas as disposições do art. 40 (e seguintes) do Decreto Estadual nº 45.902, 

de 27 de janeiro de 2012. 

12.6. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal 
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13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

14. DAS GARANTIAS. 

15. DA SUBCONTRATAÇÃO. 

do Contrato serão encaminhadas à autoridade competente da CONTRATANTE para 

adoção das medidas convenientes, consoante disposto no § 2º do art. 67, da Lei nº. 

8.666/93. 

12.6.1. Caberá ao gestor os controles administrativos/financeiros necessários ao 

pleno cumprimento do contrato. 

13.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das 

dotações orçamentárias abaixo relacionadas e nas demais dotações e fontes de 

recursos previstas no PARO 2021 correspondentes ao objeto licitado, neste exercício 

e nos exercícios futuros. 

 
 

 

UO 

 

FUN 

 

SUBF 

 

PRG 

ID 
 

P/A 

 

C/A 

Natureza de 

despesa 

 

ITEM 

 

IPG 

 

F 

 

IPU 

C GD M ED 

1251 06 181 034 4048 0001 3 3 90 30 01 01 10 8 

 

 

14.1. Garantia financeira da execução: 

14.1.1. Não será exigida garantia financeira da execução para este objeto. 

14.2. Garantia   do   produto/serviço:   fabricante   garantia   legal   ou   garantia 

convencional, estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). 

14.2.1. A Contratada deve oferecer a garantia legal referente ao prazo de 90 

(noventa) dias, nos termos do artigo 26, inciso II, da Lei nº 8.078/90 (Código de 

Defesa do Consumidor), contados a partir da data de recebimento do produto, sem 

prejuízo da garantia complementar de, no mínimo 9 (meses), a ser fornecida pelo 

fornecedor em sua proposta comercial. 

14.2.2. A  garantia oferecida pelo  fabricante dos  produtos/materiais  prevalecerá 

caso o prazo deste for superior aos prazos definidos no subitem anterior. 

14.2.3. Os  prazos  para  a  garantia  dos  produtos/materiais  serão  contados  a 

partir da data do recebimento definitivo pela Contratante. 

14.2.4. Durante todo o período de garantia, a Contratada obriga-se a substituir e 

reparar, sem ônus para a Contratante,  o  produto/material que apresentar 

defeitos, falhas, vícios ou incorreções resultantes da confecção, fabricação, 

montagem e do desgaste excessivo e anormal, no prazo máximo de até 90 (noventa) 

dias, a contar do dia seguinte ao da notificação de inconformidade enviada pela 

Contratante. 

15.1. Não é permitida a subcontratação do objeto desse certame. 

 

16.1. DA CONTRATADA: 

16.1.1. Cumprir todas as obrigações constantes no edital e seus anexos, bem 

como na proposta comercial, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as 

despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto. 

16.1.2. Efetuar a entrega do objeto desta contratação, em perfeitas condições, 

devidamente protegidos, embalados adequadamente contra danos de transporte, no 

prazo e local indicados pela CONTRATANTE, em estrita observância das 

especificações e condições do edital e seus anexos e da proposta, acompanhado da 

respectiva nota fiscal. 

16.1.3. Permitir, a qualquer tempo, que o CONTRATANTE realize inspeções e 

fiscalizações durante a entrega dos materiais, notadamente através do fiscal do 

contrato designado, o qual poderá examinar e exigir documentos e explicações e 

determinar providências; 

16.1.4. Responsabilizar-se por todas as despesas pertinentes à execução do 

objeto ora contratado, tais como, o pagamento de seguros, impostos, taxas e 

serviços, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aquisição 

do objeto licitado; 

16.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 

16. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES. 
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no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 

16.1.6. Responsabilizar-se integralmente pela aquisição da matéria prima, 

manipulação, transformação, guarda, acondicionamento, transporte e fornecimento 

dos materiais, ficando estabelecido que não caberá qualquer responsabilidade ao 

CONTRATANTE; 

16.1.7. Manter, durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as 

obrigações assumidas e com todas as condições de habilitação e qualificação, 

exigidas na licitação; 

16.1.8. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo 

CONTRATANTE quanto à entrega dos produtos/materiais contratados, observando o 

prazo assinalado pela CONTRATANTE; 

16.1.9. Responsabilizar-se por danos causados à CONTRATANTE e a terceiros, 

na execução dos serviços, decorrentes de culpa e/ou dolo na execução do contrato, 

não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização 

e o acompanhamento pelo CONTRATANTE. 

16.1.10. Aceitar nas mesmas condições os acréscimos e supressões de até 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial, atualizado, do contrato. 

16.1.11. Manter os seus empregados identificados por crachá quando da entrega 

dos produtos/materiais à CONTRATANTE. 

16.1.12. Substituir imediatamente quaisquer empregados cuja atuação seja 

considerada inoportuna ou desqualificada pela CONTRATANTE; 

16.1.13. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo 

CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga a atender, sem ônus para o 

CONTRATANTE, seja ele via telefone ou através de correio eletrônico. 

16.1.14. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo 

com os artigos 12 e 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, 

de 1990). 

16.1.15. Manter o sigilo sobre todos os dados, informações e documentos 

fornecidos pela CONTRATANTE ou obtidos em razão da execução contratual, sendo 

vedada toda e qualquer reprodução dos mesmos, durante a vigência deste Contrato 

e mesmo após o seu término. 

16.1.16. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo 

parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações 

a que está obrigada; 

16.1.17. Respeitar as normas e procedimentos de controle de acesso às 

dependências da CONTRATANTE. 

16.2. DA CONTRATANTE: 

16.2.1. Comunicar à CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer 

irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada na execução do Contrato, 

assinalando-lhe prazo para que a regularize, sob pena de serem aplicadas as sanções 

legais e contratualmente previstas; 

16.2.2. Promover o recebimento provisório e o definitivo dos materiais nos 

prazos fixados; 

16.2.3. Fiscalizar a execução do Contrato, através de agente previamente 

designado, do que se dará ciência à CONTRATADA. 

16.2.4. Observar, para que durante a vigência contratual, sejam cumpridas as 

obrigações assumidas pela CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório. 

16.2.5. Rejeitar, no todo ou em parte os itens entregues, se estiverem em 

desacordo com a especificação e da proposta de preços da CONTRATADA. 

16.2.6. Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição dos 

produtos/materiais em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 

16.2.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pela CONTRATADA. 

16.3. Permitir o acesso da CONTRATADA às dependências da unidade do 

Colégio Tiradentes da Polícia Militar, mediante identificação de seus funcionários, 

prepostos ou subordinados, disponibilizando local livre e adequado para a entrega e 

acondicionamento dos produtos. 

16.4. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao 

fornecimento do objeto, no prazo e condições estabelecidos neste instrumento. 
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17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.5. Comunicar à Contratada, por escrito, a respeito da supressão ou 

acréscimos contratuais mencionados neste Instrumento, encaminhando o respectivo 

termo aditivo para ser assinado; 

16.6. Decidir sobre eventuais alterações neste Contrato, nos limites permitidos 

por lei, para melhor adequação de seu objeto. 

17.1. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, Lei Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto Estadual nº. 

45.902, de 27 de janeiro de 2012, E no Decreto Estadual nº 48.012, de 22 de julho de 

2020, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções: 

17.1.1. Advertência por escrito; 

17.1.2. Multa de até: 

17.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, 

sobre o valor do objeto não executado; 

17.1.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor  do fornecimento após  ultrapassado 

o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de não entrega do objeto, ou entrega com 

vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou 

diminua-lhe o valor ou, ainda fora das especificações contratadas; 

17.1.2.3. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de 

descumprimento das demais obrigações contratuais ou norma da legislação 

pertinente. 

17.1.3. Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de 

contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

17.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, 

nos termos do art. 7º da lei 10.520, de 2002; 

17.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública; 

17.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais 

sanções previstas nos itens 17.1.1, 17.1.3, 17.1.4, 17.1.5. 

17.3. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou 

de pagamentos eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada administrativa 

e/ou judicialmente. 

17.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 

processo administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo 

de execução contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa à 

CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual nº. 

45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto na Lei 8.666, de 1993 e Lei 

Estadual nº 14.184, de 2002. 

17.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 

consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem 

como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

17.5.1. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos 

fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados. 

17.6. A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação 

da CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos causados a 

Administração ou a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo 

administrativo sancionatório. 

17.7. As sanções relacionadas nos itens 17.1.3, 17.1.4 e 17.1.5 serão 

obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e 

Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP e no Cadastro Geral de 

Fornecedores no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder 

Executivo de Minas Gerais - CAGEF. 

17.8. As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e 

impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser também 

aplicadas àqueles que: 

17.8.1. Retardarem a execução do objeto; 

17.8.2. Comportar-se de modo inidôneo; 

17.8.2.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa 

quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o 
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18. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS 

conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o 

encerramento da fase de lances. 

17.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal. 

17.9. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de 

prática de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 2013, e pelo 

Decreto Estadual nº 46.782, de 2015, como ato lesivo à administração pública 

nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração 

da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à Controladoria-Geral do 

Estado, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual 

instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de 

Responsabilização – PAR. 

18.1. O custo estimado da contratação será tornado público apenas e 

imediatamente após o encerramento do envio de lances (art. 7º, § 3º, da Lei Federal 

nº 12.527/2014), tendo em vista o art. 15, § 1º, do Decreto Estadual nº 48.012/2020: 

“§ 1º – O caráter sigiloso do valor estimado ou do valor máximo aceitável para a 

contratação será fundamentado no § 3º do art. 7º da Lei Federal nº 12.527, de 18 de 

novembro de 2011”. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Sebastião César Fernandes, 
Capitão PM, em 09/12/2021, às 15:08, conforme horário oficial de Brasília, 
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 
2017. 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php? 
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código 
verificador 39152441 e o código CRC 1E53C743. 

 

 

Referência: Processo  nº  1250.01.0011103/2021-90 SEI nº 39152441 

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL  

COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR BELO HORIZONTE  
 

ANEXO I 
 
 

ESPECIFICAÇÃO DE TECIDOS E UNIFORMES DO CTPM 

Especificação das peças de Uniformes de Trânsito e Educação Física dos alunos do Colégio Tiradentes 
da Polícia Militar de Minas Gerais. 
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DA DESCRIÇÃO GERAL DO UNIFORME 

 

 

Uniforme de Trânsito e Aula “A” 

I – Uniforme de posse obrigatória para todos os alunos. 

II - Composição feminina. 

a) camisa cor cinza com bandeira de Minas Gerais na manga direita e brasão 
CTPM na esquerda; 

b) calça ou saia na cor preta com fitilhos nas cores heráldicas; 

c) jaqueta de nylon para frio na cor preta com bandeira de Minas Gerais na 
manga direita e brasão CTPM na esquerda; 

d) gorro sem pala (BIBICO) com florão; 

e) cinto de nylon preto; 
f) meia social de nylon na cor preta;  

g) sapato preto (modelo mocassim) sem salto, detalhes e fivelas; 

h) tarjeta de identificação com a designação “AL” e o nome da aluna para a 
camisa e jaqueta de frio; 

i) luvas removíveis (passadeiras) de identificação do curso. 

III – Composição masculina. 

a) camisa cor cinza com bandeira de Minas Gerais na manga direita e brasão 
CTPM na esquerda; 
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b) calça na cor preta com fitilhos nas cores heráldicas; 

c) jaqueta de nylon para frio na cor preta com bandeira de Minas Gerais na 
manga direita e brasão CTPM na esquerda; 

d) gorro sem pala (BIBICO) com florão; 

e) cinto de nylon preto; 

f) meia social de nylon na cor preta; 

g) sapato preto; 

h) tarjeta de identificação com a designação “AL” e o nome do aluno na camisa 
e jaqueta de frio; 
i) luvas removíveis (passadeiras) de identificação do curso. 

 
 

Uniforme de Educação Física “B” 

 

I – Uniforme de posse obrigatória para todos os alunos. 

II – Composição feminina. 

a) blusa Baby Look, manga curta, para educação física; 

b) blusa cavada gola “V”, sem manga, para educação física; 

c) blusão em tecido tactel, na cor preta; 

d) calça e/ou Bermuda de helanca, na cor preta; 

e) calça em tecido tactel, na cor preta; 

f) meia soquete branca; 

g) tênis predominantemente de cor preta. 

III – Composição masculina 

a) camiseta manga curta em malha, para educação física; 

b) camiseta regata com gola “O”, sem mangas, para educação física; 

c) blusão em tecido Tactel, na cor preta; 

d) calça e/ou Bermuda em tecido Tactel, na cor preta; 

e) meia soquete branca; 

f) Tênis predominantemente de cor preta. 

 

Distintivos, brasões e insígnias comuns a todos os alunos do CTPM são os seguintes: 

I - Bandeira – Constituída pela Bandeira do Estado de Minas Gerais, nas cores e formas originais, 
costurada diretamente na manga direita da camisa. 

II – Distintivo (Brasão) do Colégio Tiradentes – Constituído pelo símbolo do CTPM, costurado 
diretamente na manga esquerda da camisa. 

III - Luva removível ou passadeira indicativa da série - afixadas nos ombros do uniforme de trânsito 
e aula e da jaqueta de nylon para frio, nas características a seguir: 

a) 1º ano do ensino fundamental: passadeira em tecido preto, com uma listra vertical na cor 
amarela; 

b) 2º ano do ensino fundamental: passadeira em tecido preto, com duas listras verticais paralelas 



4  

na cor amarela; 

c) 3º ano do ensino fundamental: passadeira em tecido preto, com três listras verticais paralelas na 
cor amarela; 

d) 4º ano do ensino fundamental: passadeira em tecido preto, com quatro listras verticais 
paralelas na cor amarela; 

e) 5º ano do ensino fundamental: passadeira em tecido preto, com cinco listras verticais paralelas 
na cor amarela; 

f) 6º ano do ensino fundamental: passadeira em tecido preto, com uma listra vertical na cor azul; 

g) 7º ano do ensino fundamental: passadeira em tecido preto, com duas listras verticais paralelas 
na cor azul; 

h) 8º ano do ensino fundamental: passadeira em tecido preto, com três listras verticais paralelas 
na cor azul; 

i) 9º ano do ensino fundamental: passadeira em tecido preto, com quatro listras verticais paralelas 
na cor azul; 

j) 1º ano do ensino médio: passadeira em tecido preto, com uma listra vertical na cor vermelha; 

k) 2º ano do ensino médio: passadeira em tecido preto, com duas listras verticais paralelas na cor 
vermelha; 

l) 3º ano do ensino médio: passadeira em tecido preto, com três listras verticais paralelas na cor 
vermelha. 

 

DISTINTIVO (BRASÃO) DO COLÉGIO TIRADENTES – UNIFORME TRÂNSITO E AULA “A” 

Aplicação. 

Aplicado na manga esquerda a uma distância de 4cm da costura do ombro. 

1.2 Características Gerais. 

1.2.1 Altura: 60 mm. 

1.2.2 Comprimento: 50 mm. 

1.2.3 Medida acabada: 56 X 46,5 mm. 

1.2.4 Acabamento: Engomagem e costura periférica com entretela. 

1.2.5 Fundo: Tafetá. 

1.5.6 Composição: 100 % poliéster. 

1.5.7 Etiqueta produzida em teares eletrônicos Jacquard com inserção de trama por sistema de 
agulhas, acabamento de costura periférica manual e recorte manual. 

 

Aplicação 

 

Aplicado na manga esquerda a uma distância de 4cm da costura do ombro. 

Características gerais 

Altura: 60 mm. 

Comprimento: 50 mm 

Medida acabada: 56 X 46,5 mm 

Acabamento: Engomagem e costura periférica com entretela 
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Fundo: Tafetá 

Composição: 100 % poliéster 

Etiqueta produzida em teares eletrônicos Jacquard com inserção de trama por sistema de agulhas, 

acabamento de costura periférica manual e recorte manual. 

 

1. BANDEIRA DE MINAS – UNIFORME  
 

 

 

Aplicação. 

Aplicado na manga direita a uma distância de 4cm da costura do ombro. 

2.2 Características gerais. 

2.2.1 Altura: 50 mm.  

2.2.2 Comprimento: 70 mm. 

2.2.3 Medida acabada: 50 X 70 mm. 

2.2.4 Acabamento: Engomagem e costura periférica com entretela. 

2.2.5 Fundo: Tafetá. 

2.2.6 Composição: 100 % poliéster. 

 

2.2.7 Etiqueta produzida em teares eletrônicos Jacquard com inserção de trama por sistema de 
pinças, acabamento de costura periférica manual e recorte manual. 
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FLORÃO COLÉGIO TIRADENTES – UNIFORME TRÂNSITO E AULA 
 

 

Aplicação 

Florão do Colégio Tiradentes, aplicado na lateral direita após os fitilhos do GORRO SEM PALA –
  BIBICO (compõe o uniforme Trânsito e Aula “A”). 

3.2 Características gerais. 

3.2.1 Altura: 30 mm. 

3.2.2 Comprimento: 40 mm. 

3.2.3 Medida acabada: 30 X 40 mm. 

3.2.4 Composição: Têxtil: 100% poliéster (100/36 dtex para urdume e 78/36 dtex para trama. 

 

GORRO SEM PALA (BIBICO) - UNIFORME TRÂNSITO E AULA 

 

4.1    Aplicação. 

Compõe o uniforme masculino e feminino de Trânsito e Aula “A”. 

4.2     Características gerais. 

4.2.1 Armação: sarja 2/1. 
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4.2.2  Cor: preta. 

4.2.3 Gramatura: 220 g/m2 (+/- 5%). 

4.2.4 Composição: 67% poliéster e 33% algodão. 

4.2.5 Aspecto visual: o tecido deve apresentar superfície lisa, macia ao toque, livre de 
enrugamento. 

4.2.6  Acabamento: tecido pré-encolhido, com tingimento em cores firmes. 

 4.3     Características específicas. Vide anexo I (AO APÉNDICE). 

 

5 CAMISA MASCULINA – UNIFORME TRÂNSITO E AULA 

 

 

 

5.1  Aplicação. 

Camisa para uso diário dos alunos do Colégio Tiradentes. 

5.2  Características gerais. 

5.2.1 Confeccionada em tecido 67% algodão, 30% poliéster e 3% elastano, gramatura de 167 gr/m² (+-
5%). 

5.2.2 Confeccionada na cor cinza claro, pantone 163802. 

  5.2.3 Camisa com colarinho inteiriço, 02 bolsos com prega macho ao centro e cantos chanfrados, 02  
portinholas com cantos chanfrados, mangas curtas, platina nos ombros, frente aberta com vista 
pespontados com uma costura, fechamento através de caseados e botões, costas com pala em 
tecido duplo. Velcro na cor preta para tarjeta aplicado acima do bolso direito. 

5.2.4 Distintivo/brasão do COLÉGIO TIRADENTES será fixado na manga esquerda a 3cm tomando-
se por referência a linha da costura da junção (união) da manga com a camisa. 
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5.2.5 Distintivo da BANDEIRA DE MINAS fixado na manga direita a 3cm tomando se por referência 
a linha da costura da junção (união) da manga com a camisa, de forma que fique alinhado com o 
distintivo da manga esquerda. 

 

 CAMISA FEMININA – UNIFORME TRÂNSITO E AULA 

 

 

 

6.1 Aplicação. 

Camisa para uso diário das alunas do Colégio Tiradentes. 

6.2 Características gerais 

6.2.1 Confeccionada em tecido 67% algodão, 30% poliéster e 3% elastano, gramatura de 167 gr/m² 
(+-5%). 

6.2.2 Confeccionada na cor cinza claro, pantone 163802. 

  6.2.3 Camisa com colarinho inteiriço, 02 bolsos com prega macho ao centro e cantos chanfrados, 02  
portinholas com cantos chanfrados, mangas curtas, platina nos ombros, 
frente aberta vista pespontada com uma costura, com fechamento através de caseados e botões, 
costas com pala em tecido duplo, 02 pences frontais e 02 pences nas costas. Velcro na cor preta 
para tarjeta aplicado acima do bolso direito. 

 
6.2.4 Distintivo/brasão do COLÉGIO TIRADENTES será fixado na manga esquerda a 3cm tomando-
se por referência a linha da costura da junção (união) da manga com a camisa. 
 
6.2.5 Distintivo da BANDEIRA DE MINAS fixado na manga direita a 3cm tomando se por referência 
a linha da costura da junção (união) da manga com a camisa, de forma que fique alinhado com o 
distintivo da manga esquerda. 
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6.3 Características específicas. 
 
 
7 JAQUETA DE FRIO – UNIFORME TRÂNSITO E AULA 
 

 
 
Aplicação 
 
Compõe o uniforme Trânsito e Aula “A”. 

 
7.2. Características gerais. 
7.2.1 Japona com gola pespontada tipo paletó, mangas compridas com punhos em ribana preta, 

platinas abotoáveis sobre os ombros, abertura frontal com fechamento por zíper, 02 bolsos 
externos chapados em forma de trapézio, cantos inferiores e superiores retos ligeiramente 
arredondados no bico do trapézio, portinholas fechadas por velcro, cós com duas tiras em nylon na 
parte frontal, uma de cada lado do zíper, com prolongamento em ribana, na cor preta, costas em 
tecido único. 
  

7.2.2  Distintivo/brasão do COLÉGIO TIRADENTES será fixado na manga esquerda a 3cm tomando-se 
por referência a linha da costura da junção (união) da manga com a camisa. 
 
7.2.3. Distintivo da BANDEIRA DE MINAS fixado na manga direita a 3cm tomando se por referência a 
linha da costura da junção (união) da manga com a camisa, de forma que fique alinhado com o 
distintivo da manga esquerda. 
 
7.2.4  Fixação de velcro cor preta para fixação da tarjeta (lado direito). 

  
7.2.5 Etiqueta centralizada, costurada na parte interna na junção da gola com o degolo, etiqueta 
indicativa da procedência do artigo, número do manequim a que se refere composição do tecido e 
modo de conservação. 
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.  CALÇA MASCULINA – UNIFORME TRÂNSITO E AULA 
 

 
 
 8.1 Aplicação. 
 Calça masculina para uso diário dos alunos do Colégio Tiradentes. 
  
 8.2   Características gerais. 
  Calça masculina confeccionada em tecido 67% poliéster e 33% algodão, gramatura de 220 m/g², 
cor preta, com cós postiço entretelado e forrado, traseiro com elástico em toda sua extensão, 
fechamento através de caseado e botão, 08 passantes inseridos na parte inferior do cós; vista 
embutida para zíper, 02 bolsos frontais embutidos com abertura oblíqua tipo faca, dianteiro liso, 
traseiro com pences e 02 bolsos embutidos com vivos fechados por caseados e botões. Fitilho de 
6 mm com as cores azul, amarelo e vermelho, aplicado em cada lateral da perna, iniciando na 
costura da base do cós até a bainha. 

 
     8.3   Características específicas. 
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9   CALÇA FEMININA – UNIFORME TRÂNSITO E AULA 
 

 
 
 9.1 Aplicação. 
 Calça feminina para uso diário das alunas do Colégio Tiradentes. 
  
 9.2 Características gerais. 
 Calça feminina confeccionada em tecido 67% poliéster e 33% algodão, gramatura de 220 m/g², 

cor preta, com cós inteiriço entretelado e forrado, traseiro com elástico em toda sua extensão, 
frente lisa sem bolsos e sem braguilha, 06 passantes inseridos na parte inferior do cós; traseiro 
com pences e duas portinholas em forma de seta formando bolsos falsos. Fitilho de 6 mm com 
as cores azul, amarelo e vermelho, aplicado em cada lateral da perna, iniciando na costura da 
base do cós até a bainha. 

  
 9.3 Características específicas 

 
  
10 UNIFORME TRÂNSITO E AULA 
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10.1 Aplicação. 
Saia para uso diário das alunas do Colégio Tiradentes. 
  

10.2 Características gerais. 
Saia confeccionada em tecido 67% poliéster e 33% algodão, gramatura de 220 m/g², cor preta,    
cós inteiriço com elástico no traseiro, 04 passantes, 02 pences frontais saindo do cós, prega- fêmea 
na frente e atrás. Fitilho de 6 mm com as cores azul, amarelo e vermelho, aplicado em cada lateral, 
iniciando na costura da base do cós até a bainha. 
  

 10.3 Características específicas. 

 
 
CINTO DE NYLON – UNIFORME TRÂNSITO E AULA 

 
 

 11.1 Aplicação. 
 Para uso diário dos alunos e alunas do Colégio Tiradentes, no uniforme de Trânsito e Aula 
“A” do CTPM. 

 11.2 Características gerais. 
 11.2.1 Cinto de nylon na cor preta. 
 11.2.2 Correia de nylon medindo 2,5 cm de largura para criança e 4,0 cm para adulto. 
 11.2.3 Fivela em metal, cromado, contendo em alto relevo, o ícone do CTPM. 

11.3 Características específicas. 
 
12 TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO – UNIFORME TRÂNSITO E AULA 
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 Características gerais. 
 12.2.1 Confeccionada em material tipo courinho, aplicado na peça através de velcro, 
posicionado em cima da pala do bolso direito, conforme figura anterior. 
 12.2.2 Nome do aluno (a) produzido em máquina de bordado eletrônico em linha de cor 
branca, fonte Arial, caixa alta. 
 12.2.3 Acabamento ao redor da borda feito através de overlock. 
 12.2.4 Medida da peça acabada: 
 12.2.4.1 “A” a “B” = 7,0 cm. 

12.2.4.2 “C” a “D” = 1,5 cm. 

 
 
 

 13 LUVAS REMOVÍVEIS (PASSADEIRAS) – UNIFORME TRÂNSITO E AULA 
  

Ensino Fundamental l 
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Fundamental II 
 

 

 
Ensino Médio 

 

 
  
 13.1 Aplicação. 
 Luvas removíveis (passadeiras) indicativas das séries de uso diário dos alunos do Colégio 
Tiradentes na camisa do uniforme de Trânsito e Aula – “A”: masculina, feminina e na jaqueta de 
frio. 
 13.2 Características gerais. 
 13.2.1 Confeccionada em tecido 67% poliéster e 33% algodão, gramatura de 220 m/g², cor 

preta. 
 13.2.2 A peça acabada deverá medir tamanho proporcional ao ombro X idade. 
 13.2.3 Em tamanhos maiores, a largura não deverá ultrapassar 5,0 cm. 
 13.2.4 No interior da peça, por baixo de toda a parte superior da luva, deverá ser colocada 
entretela de tecido autocolante de forma que a mesma seja rígida. 
 13.2.5 As insígnias/barretas (retangulares) serão bordadas em linha de seda, devendo ser 
centralizadas na parte superior da luva, sendo assim compostas. 

       13.3 Características específicas. 
 
 
 

 



15  

14 SAPATO MASCULINO DO UNIFORME DE TRÂNSITO E AULA 

 

 
 

14.1 Características gerais. 
 14.1.1 Ser confeccionado pelo processo de vulcanização direta, injetado, palmilhado,   
bloqueado ou colado. Qualquer que seja o processo deverá proporcionar ao calçado: resistência, 
durabilidade, brilho, boa apresentação e conforto. 
 14.1.2 Fechamento somente com cadarço da cor preta. 

       14.2 Características específicas. 
 
       15 SAPATO FEMININO DO UNIFORME DE TRÂNSITO E AULA 
 

  
 

 15.1 Aplicação. 
 Compõem os uniformes femininos de “Trânsito e Aula”.  
 15.2 Características gerais. 
 15.2.1 Modelo: feminino, com pala sobreposta, com costura manual, sem salto, detalhes e    
fivelas. 
 15.2.2 Cabedal: confeccionado em couro vaqueta espessura 14/16 linhas na cor preta, curtida a 
semi-cromo, flor integral, estampa tipo floather, isenta de marcas e defeitos. 

       15.3 Características específicas. 
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MEIA SOCIAL DE NYLON NA COR PRETA - UNIFORME DE TRÂNSITO E AULA 

 
 

 16.1 Aplicação. 
       Compõe o uniforme masculino e feminino de Trânsito e Aula. 
 

 17 DA DESCRIÇÃO GERAL DO UNIFORME EDUCAÇÃO FÍSICA 
  

       17.1 DISTINTIVO (BRASÃO) - UNIFORME EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

 
 17.1.1 Aplicação. 
 No lado esquerdo na altura do peito das camisas do uniforme de Educação Física "B” (camisa 
masculina, blusa baby look, camiseta regata e blusa de frio tactel). 
 17.2 Característica gerais. 
 17.2.1 Composição Têxtil: 100% poliéster (100/36 dtex para urdume e 78/36 dtex para trama). 
 17.2.2 Dimensões: Lg. 58mm x Comp. 56mm. 
 17.2.3 Aplicação de pet bordado em tear de jacard com fio 100% poliéster, cortado a laser 
termo adesivo medindo 46,5 mm de largura por 56 mm de altura aplicado no peito lado 
esquerdo. 
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       17.3 Características específicas. 
 
       18 CAMISETA MEIA MANGA (MASCULINA) – UNIFORME EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

 
 
18.1 Aplicação. 
Camiseta meia manga masculino para uso diário dos alunos do colégio Tiradentes. 
18.2 Característica gerais. 
Camiseta meia manga em malha personalizada com os dizeres “Colégio Tiradentes” distribuídos 
assimétricos, com fio “pv” 67% poliéster e 33%viscose, gramatura de 160 g/m2 na cor cinza, gola 
“v” com ribana cinza na largura de 18 mm, composição de 67% poliéster e 33% viscose. 
18.3 Características específicas. 

 

19 CAMISETA MEIA MANGA BABY LOOK (FEMININA) – UNIFORME EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

19.1 Características gerais. 

Camiseta meia manga baby look, com corpo levemente cinturada manga curta em malha 
personalizada com fio “pv” 67% poliéster e 33% viscose, gramatura de 160 g/m2 na cor cinza, gola 
“v” com ribana cinza na largura de 18 mm, composição de 67% poliéster e 33% viscose. Galão com 
as listras e cores padrão da PMMG no ombro/manga, aplicação de pet 

termocolante bordado peito lado esquerdo, a barra do corpo e das mangas deve ser rebatidas com 
largura de 20 mm e costurada em máquina galoneira de duas agulhas. A blusa deve ser costurada 
internamente com maquina overloque de uma agulha. A tolerância de variação na gramatura do 
tecido é de 2%. A camiseta deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

 

19.2 Características específicas. 
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20 CAMISETA CAVADA GOLA “V” (FEMININA) - UNIFORME EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 
 

 20.1 Características gerais. 
Camiseta cavada gola “v’ malha personalizada com fio “pv” 67% poliéster e 33% viscose,  
gramatura de 160 g/m2 na cor cinza, gola “v” com ribana cinza na largura de 18 mm, composição 
de 67% poliéster e 33% viscose. Aplicação de pet termocolante bordado peito lado esquerdo, a 
barra do corpo deve ser rebatida com largura de 20 mm e costurada em máquina galoneira de 
duas agulhas. A blusa cavada deve ser costurada internamente com máquina overloque de uma 
agulha. A tolerância de variação na gramatura do tecido é de 2%. A camiseta deve estar isenta de 
qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. 
 

 20.2 Características específicas. 
 

21 CAMISETA REGATA GOLA “O” (MASCULINO) - UNIFORME EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

 
 

 
 21.1 Características gerais. 
 Camiseta regata com gola “o” em malha personalizada com fio “pv” 67% poliéster e 33% viscose, 
gramatura de 160 g/m2 na cor cinza, acabamento da gola e cavas debrum medindo 12 mm, pet 
termocolante bordado peito lado esquerdo, barra na largura de 20 mm, deve ser rebatida com 
largura de 20 mm e costurada em máquina galoneira de duas agulhas. A blusa cavada deve ser 
costurada internamente com maquina overloque de uma agulha. A tolerância de variação na 
gramatura do tecido é de 2%. A camiseta deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a 
sua apresentação. 
  

      21.2 Características específicas. 
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22 BLUSÃO DE FRIO TACTEL - UNIFORME EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

 
 

 22.1  Características gerais. 
 Blusão de frio tactel preto 100% poliamida com forro 100% poliéster na cor branca, blusão com 
fechamento em zíper destacável na cor preta, dois bolsos nas laterais, manga raglan com galão 
com as listras e cores padrão PMMG, pet termocolante bordado peito lado esquerdo, a aplicação 
se fará através de prensa térmica apropriada. Barra com elástico de 40 mm rebatida com 
elastiqueira de quatro agulhas. O agasalho deverá ser todo costurado com máquina overloque 5 
fios na sua parte interna. Gola tipo colarinho acolchoado com manta acrílica (metalassê), punho 
com elástico de 20 mm rebatido em galoneira com duas agulhas. A tolerância de variação na 
gramatura do tecido é de 2%. O agasalho deve estar isento de qualquer defeito que comprometa a 
sua apresentação. 
  

      22.2  Características específicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23 CALÇA TACTEL (MASCULINA E FEMININA) - UNIFORME EDUCAÇÃO FÍSICA 
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 23.1 Características gerais. 
 Calça tactel com 175 gramas – m/linear, na cor preta 100% poliamida, dois bolsos nas laterais, 
um bolso traseiro lado direito, galão nas laterais com listras e cores padrão PMMG cós com 
elástico de 40 mm rebatido com elastiqueira de quatro agulhas com cadarço preto, bolso tipo 
cargo com zíper preto de 160 mm com silk “Colégio Tiradentes” na cor cinza, nas costas no lado 
direito deverá ser costurado um bolso com máquina reta de uma agulha, a calça deverá ser toda 
costurada com máquina overloque 5 fios na sua parte interna. As barras das pernas devem ser 
rebatidas com largura de 2,0 cm e costuradas em máquina galoneira de duas agulhas. A tolerância 
de variação na gramatura do tecido é de 2%. A calça deve estar isenta de qualquer defeito que 
comprometa a sua apresentação. 

 23.2 Características específicas. 
 

 
24 BERMUDA TACTEL (MASCULINA) - UNIFORME EDUCAÇÃO FÍSICA 
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 24.1 Características gerais. 
 Bermuda tactel preto 100% poliamida, dois bolsos nas laterais, um bolso traseiro lado direito, 

galão nas laterais com listras e cores padrão PMMG cós com elástico de 40 mm rebatido com 
elastiqueira de quatro agulhas com cadarço preto, bolso tipo cargo com zíper preto com silk 
“Colégio Tiradentes” na cor cinza na lateral direita na altura do joelho, barra com bainha 
medindo 20 mm rebatida na galoneira de duas agulhas. A tolerância de variação na gramatura 
do tecido é de 2%. A bermuda deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

  
 25 BERMUDA HELANCA (FEMININA) - UNIFORME EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

  
 

 25.1 Características gerais. 
  
 Bermuda helanca 100% poliamida na cor preta com cós liso e cadarço na cor preto, galão com 
listras e cores padrão PMMG nas laterais, silk “Colégio Tiradentes” na cor cinza na perna esquerda, 
barra com bainha medindo 20 mm na galoneira de duas agulhas. 
25.2 Características específicas. 
  
 26 TÊNIS PREDOMINANTEMENTE DE COR PRETA - UNIFORME EDUCAÇÃO 
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 26.2 Características gerais. 
 26.2.1 Modelo: confeccionado para o uso de práticas desportivas, tendo em si  
 predominantemente a cor preta e o uso de cadarços. 
 26.2.2 Solado com perfil antiderrapante e aberturas laterais sistema de aqualeve, com   
 sistema de absorção de impacto. 
 26.2.3 Fechamento somente com cadarço da cor preta. 
  
 27 MEIA SOQUETE BRANCA - UNIFORME EDUCAÇÃO 

 

  
 Caracteristica 100% algodão. 
  
 28.2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO UNIFORME DE TRÂNSITO E AULA “A” 

 
  
  
 28.3 GORRO SEM PALA (BIBICO) – UNIFORME TRÂNSITO E AULA “A”. 
 28.4 Características específicas. 
 28.5 Confecção. 
 28.6 Constituído de 02 partes; copa e base. Vivo no contorno do tecido lateral. Copa em tecido 
único, presa na base. Base com 02 tecidos, um sobreposto ao outro com o tecido externo 
formando transpasse na parte frontal. Possui a aba virada para cima em todo o seu redor; 
cruzando as duas pontas na frente, a esquerda sobre a direita; medindo na parte central da aba, 
80 mm de altura; na frente 70 mm e na parte traseira 30 mm; com um vinco em toda a extensão 
da parte superior; com acabamento em costura simples em toda a extensão do desenho, a 8 mm 
da borda. Todo o conjunto será devidamente forrado com o mesmo tecido e costurado com linha 
80, 100% poliéster, na mesma cor do tecido. 
 Fitilho de 6mm com as cores azul, amarelo e vermelho, aplicado no final do transpasse, de modo 
que fique visível à direita do gorro. 
 Florão do Colégio Tiradentes, aplicado na lateral direita após os fitilhos, conforme modelo 
abaixo. 
 Medidas do florão: 
 a) “A” a “B” = 4 cm. 
 b) “C” a “D” = 3 cm. 
 28.7 Tipos de costura 
 28.7.1 Em máquina de interlock bitola mínima 7 mm para fixação da base à copa. 
 28.7.2 Em máquina reta 01 agulha ponto fixo para os pesponto. 
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 28.7.3 Overlock nas partes desfiantes do tecido. 
 Observação: Pontos por cm de 3,5 a 4,0 em todas as costuras e overlock. 
 28.7.4 Aviamentos 
 28.7.5 Linha 80% poliéster/algodão ou 100% Poliéster na cor do tecido para as operações de 
fixação e pesponto. 
 28.7.6 120 e filamento para o overloque. 
  
 29 CAMISA MASCULINA – UNIFORME TRÂNSITO E AULA “A” 
 29.1 Características específicas. 
 29.2 Confecção. 
 29.3 Talhe: como o das camisas comuns, corte simples, modelo masculino. 
 29.4 Dianteiro: abotoado na frente por 06 botões (sendo 01 no pé de gola) da mesma cor do 
tecido, esteticamente distribuídos. 
 29.5 Barra: serão fraldadas. 
 29.6 Costas: com pala em tecido duplo. 
 29.7 Gola: devidamente entretelada, pespontada, com uma costura na largura de 0,5 cm. 
 29.8 Botões: serão afixados no dianteiro direito devidamente costurados, sendo de nylon com 
quatro furos. 
 29.9 Mangas: serão embainhadas para fora com 3,0 cm de largura e pespontadas com duas 
costuras na parte superior. 
 29.10 Platina: do mesmo tecido, entretelada, terminando seta, fixada por um botão a 2 cm da 
costura da junção da gola e pespontada com duas costuras. 
 29.11 Bolsos: 02 bolsos pespontados com costura dupla, com macho e tampas, fechados por 
botões de nylon, tendo cada macho a largura de 3,0 cm pespontados com uma costura e na 
largura de 0,5 cm; portinholas pespontadas com duas costuras na largura de 0,5 cm; as 
extremidades da tampa e do bolso serão cortadas. 
 29.12 Características da modelagem. 
 29.13 Gola entretelada. 
 29.14 Portinholas entreteladas. 
 29.15 Platinas entreteladas. 
 29.16 Tipo de costuras. 
 29.17 Em máquina reta 01 agulha ponto fixo: 
 a) fixação e pesponto de gola e ombro com medida de 0,5 a ± 1,0 mm da borda; 
 b) aplicação da gola; 
 c) fixação da portinhola com costura a 5,0 mm da borda do tecido, virada e pespontada a 5,0 mm 
da borda (cobrindo a fixação); 
 d) bainha de bolso embainhada e pespontada a 1,5 cm da borda; 
 e) prega macho com costura a 0,5 cm da borda; 
 f) barra da camisa embainhada com pesponto a 1,0 cm da borda; 
 g) fixação dos distintivos nas mangas. 
 29.18 Em máquina reta 02 agulhas ponto fixo: 
 a) pesponto do contorno da portinhola primeira costura a 1,0 mm da borda (distância entre 
agulhas 5,0 mm); 
 b) pesponto do contorno da platina primeira costura a 1,0 mm da borda (distância entre agulhas 
5,0 mm); 
 c) bainha da manga com vira de 30,0 mm e pesponto duplo; 
 d) fixação de bolso com primeira costura a 1,0 mm da borda (distância entre agulhas 5,0 mm); 
 e) pesponto da pala (costas) com primeira costura a 1,0 mm da borda (distância entre agulhas 05 
mm). 
 29.19 Em máquina interloque, rebatida com 01 pesponto bitola média 7,0 mm (±1,0 mm): 
fechamento das mangas. 
 29.20 Em máquina interloque, bitola média 7,0 mm (±1,0 mm): fechamento das laterais e cavas. 
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 29.21 Overloque nas partes desfiantes do tecido. 
 29.22 Em máquina de caseado sendo: 
 a) 06 na vista sentido vertical a 15,0 mm da borda da vista; 
 b) 01 em cada portinhola, ao centro no sentido vertical, a 20,0 mm medidos do centro do 
caseado à borda; 
 c) 01 em cada platina, ao centro no sentido horizontal, a 20,0 mm medidos do centro do caseado 
à borda do bico da platina; 
 d) caseado reto com 18,0 mm de comprimento e abertura de 14,0 mm. 
 29.23 Em máquina de pregar botão sendo: 
 a) 06 na vista; 
 b) 01 em cada bolso; 
 c) 01 em cada platina; 
 d) 01 reserva na parte interna da vista. 
 Observação: botões centralizados aos respectivos caseados, sendo os da vista à 15,0 mm 
medidos do centro do botão à borda da vista. 
 29.24 Aviamentos 
 29.25 Linha e botões na cor do tecido: 
 a) linha poliéster/algodão ou puro poliéster 120 para costuras de fixação, pesponto e interloque; 
 b) linha poliéster/algodão ou puro poliéster 80 para caseado e botão; 
 c) botão perolizado 04 furos de 11,0 mm de diâmetro. 
 29.26 Entretela (puro poliéster) ou poliéster/algodão (pré-encolhido). Observação: Pontos por 
cm = de 4,0 a 4,5 em todas as costuras. 
  
 30 CAMISA FEMININA – UNIFORME TRÂNSITO E AULA “A” 
  
 30.1 Características específicas. 
 30.2 Confecção. 
 30.3 Talhe: como o das camisas comuns, corte simples, modelo feminino. 
 30.4 Dianteiro: abotoado na frente por 06 botões (sendo 01 no pé de gola) da mesma cor do 
tecido, esteticamente distribuídos. 
 30.5 Barra: serão fraldadas. 
 30.6 Costas: com pala em tecido duplo. 
 30.7 Gola: devidamente entretelada, pespontada, com uma costura na largura de 0,5 cm. 
 30.8 Botões: serão afixados no dianteiro esquerdo devidamente costurados, sendo de nylon com 
quatro furos. 
 30.9 Mangas: serão embainhadas para fora com 3,0 cm de largura e pespontadas com duas 
costuras na parte superior. 
 30.10 Platina: do mesmo tecido, entretelada, terminando seta, fixada por um botão a 2 cm da 
costura da junção da gola e pespontada com duas costuras. 
 30.11 Bolsos: 02 bolsos pespontados com costura dupla, com macho e tampas, fechados por 
botões de nylon, tendo cada macho a largura de 3,0 cm pespontadas com uma costura e na 
largura de 0,5 cm; portinholas pespontadas com duas costuras na largura de 0,5 cm; as 
extremidades da tampa e do bolso serão cortadas. 
 30.12 Características da modelagem 
 30.13 Gola entretelada. 
 30.14 Portinholas entreteladas. 
 30.15 Platinas entreteladas. 
 30.16 Tipo de costuras 
 30.17 Em máquina reta 01 agulha ponto fixo: 
 a) fixação e pesponto de gola e ombro com medida de 0,5 a ± 1,0 mm da borda; 
 b) aplicação da gola e pences; 
 c) fixação da portinhola com costura a 5,0 mm da borda do tecido, virada e pespontada a 5,0 mm 
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da borda (cobrindo a fixação); 
 d) bainha de bolso embainhada e pespontada a 1,0 cm da borda; 
 e) prega macho com costura a 0,5 cm da borda; 
 f) barra da camisa embainhada com pesponto a ± 1,0 cm da borda; 
 g) fixação dos distintivos nas mangas. 
 30.18 Em máquina reta 02 agulhas ponto fixo: 
 a) pesponto do contorno da portinhola primeira costura a 1,0 mm da borda (distância entre 
agulhas 5,0 mm). 
 b) pesponto do contorno da platina primeira costura a 1,0 mm da borda (distância entre agulhas 
5,0 mm); 
 c) bainha da manga com vira de 30,0 mm e pesponto duplo; 
 d) fixação de bolso com primeira costura a 1,0 mm da borda (distância entre agulhas 5,0 mm); 
 e) pesponto da pala (costas) com primeira costura a 1,0 mm da borda (distância entre agulhas 05 
mm). 
 30.19 Em máquina interloque, rebatida com 01 pesponto bitola média 7,0 mm (±1,0 mm): 
fechamento das mangas. 
 30.20 Em máquina interloque, bitola média 7,0 mm (±1,0 mm): fechamento das laterais e cavas. 
 30.21 Overloque nas partes desfiantes do tecido. 
 30.22 Em máquina de caseado sendo: 
 a) 06 na vista sentido vertical a 15,0 mm da borda da vista; 
 b) 01 em cada portinhola, ao centro no sentido vertical, a 20,0 mm medidos do centro do 
caseado à borda; 
 c) 01 em cada platina, ao centro no sentido horizontal, a 20,0 mm medidos do centro do caseado 
à borda do bico da platina; 
 d) caseado reto com 18,0 mm de comprimento e abertura de 14,0 mm. 
 30.23 Em máquina de pregar botão sendo: 
 a) 06 na vista; 
 b) 01 em cada bolso; 
 c) 01 em cada platina; 
 d) 01 reserva na parte interna da vista. 
 Observação: Botões centralizados aos respectivos caseados, sendo os da vista a 15,0 mm 
medidos do centro do botão à borda da vista. 
 30.24 Aviamentos. 
 30.25 Linha e botões na cor do tecido: 
 a) linha poliéster/algodão ou puro poliéster 120 para costuras de fixação, pespontos e 
interloque; 
 b) linha poliéster/algodão ou puro poliéster 80 para caseado e botão; 
 c) botão perolizado 04 furos de 11,0 mm de diâmetro. 
 30.26 Entretela puro poliéster ou poliéster/algodão (pré-encolhido). Observação: Pontos por cm 
de = 4,0 a 4,5 em todas as costuras. 
  
 31 JAQUETA DE FRIO – UNIFORME TRÂNSITO E AULA - “A”. 
 31.1 Características específicas. 
 31.2 Confecção. 
 31.3 Confeccionado em nylon 100% poliéster na cor preta, gramatura de 140 g/m², teflonado. 
 31.4 Gola: em nylon preto, aberta e com enchimento de manta acrílica. 
 31.5 Mangas: compridas e lisas com costura central, punho em ribana (malha sanfonada) 100% 
poliamida, na cor preta. 
 31.6 Fechamento: por zíper de plástico vislon preto, com cursor de metal ou plástico. 
 31.7 Bolsos: 02 externos em forma de trapézio, fechamento por portinhola também em forma de 
trapézio fechado por velcro. 
 31.8 Cós com duas tiras em nylon na parte frontal, uma de cada lado do zíper com 
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prolongamento em ribana (malha sanfonada 100% poliamida), na cor preta. 
 31.9 Platinas: fixas do mesmo tecido e presas por botões. 
 31.10 Costas: feita em peça única. 
 31.11 Costuras: dupla em todo seu fechamento. 
 31.12 Fixação de velcro para colocação da tarjeta (lado direito). 
 31.13 Distintivo do “COLÉGIO TIRADENTES”, fixado na manga esquerda a ± 3,0 cm abaixo da 
junção do ombro com a manga. 
 31.14 Distintivo da “BANDEIRA DE MINAS”, fixado na manga direita a ± 3,0 cm abaixo da junção 
do ombro com a manga. 
 31.15 Fitilho de 6 mm com as cores azul, amarelo e vermelho, aplicado na costura lateral das 
mangas, iniciando na base da gola até o punho. 
 31.16 Forro. 
 31.17 Forração interna com manta acrílica em costura tipo matelassê com forro 100% poliéster. 
Afixada em toda a extensão da jaqueta (frente, constas e mangas) através de costura embutida. 
 31.18 Tipos de costura. 
 31.19 Fechamentos das laterais, ombros, cavas e mangas = Reta 02 agulhas paralelas ponto fixo. 
 31.20 Pesponto de cavas e ombros = ponto corrente 02 agulhas. 
 31.21 Pesponto de gola, portinholas, platinas, fixação das portinholas = Reta 02 agulhas paralelas 
ponto fixo. 
 31.22 Montagem: gola, platinas, bolsos, fixação de bolsos,portinholas, vista, velcro e bainha = 
reta 01 agulha ponto fixo. 
 31.23 Overloque nas partes desfiantes do nylon. 
 31.24 Requisitos de costura. 
 31.25 Dianteiro: 
 a) pesponto: gola em máquina de 02 agulhas paralelas ponto fixo, sendo a costura externa a 1,0 
mm da borda (distância entre costuras de 0,5 mm); 
 b) aplicação da gola: no degolo em máquina reta 01 agulha, costura a 1,0 mm da borda; 
 c) bainha de bolso: embainhada e pespontada a 20,0 mm da borda com máquina reta 01 agulha; 
 d) pesponto e fixação dos bolsos em máquina 02 agulhas paralelas ponto fixo, sendo a costura 
externa a 1,0 mm da borda (distância entrecosturas de 005 mm); 
 e) pesponto do contorno das portinholas em máquina 02 agulhas paralelas, sendo a costura 
externa a 1,0 mm da borda (distância entre costuras 0,5 mm); 
 f) portinholas fixadas em máquina reta 01 agulha a 5,0 mm da borda, virada e pespontada em 
máquina 02 agulhas paralelas; 
 g) aplicação de velcro nas portinholas (internamente) em máquina reta 01 agulha; 
 h) pesponto do contorno das platinas em máquina 02 agulhas paralelas, sendo a costura externa 
a 1,0 mm da borda (distância entre costuras 0,5 mm). 
 31.26 Costas: 
 a) laterais em máquina reta 02 agulhas paralelas; 
 b) cavas inserindo platinas em interlock bitola (0,7 ± 1,0 mm), rebatida com máquina 02 agulhas 
paralelas ponto corrente; 
 c) ombros em interlock bitola (0,7 ± 1,0 mm), rebatido com máquina 02 agulhas paralelas ponto 
corrente. 
 31.27 Travetes: nas extremidades das portinholas no sentido horizontal e nas extremidades dos 
bolsos. 
 31.28 Caseado: caseado reto de 2,0 cm, ao centro,no sentido horizontal, um em cada 
extremidade das platinas. 
 31.29 Botão: um em cada platina, com 1,5 cm de diâmetro. 
 31.30 Aviamentos. 
 31.31 Linha e botões: nas cores dos nylons: 
 a) linha poliéster/algodão ou puro poliéster 120 para costuras de fixação, pesponto e interlock; 
 b) linha poliéster/algodão ou puro poliéster 80 para caseado e botão.; 
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 c) botão com 1,5 cm de diâmetro; 
 d) velcro na cor preta; 
 e) forro e nylon na cor do tecido. 
 Observação: Pontos por cm = de 3,0 a 3,5 em todas as costuras. 
  
 32 CALÇA MASCULINA – UNIFORME TRÂNSITO E AULA “A” 
  
 32.1 Características específicas. 
 32.1.1 Confecção. 
 32.1.1.1 Talhe: como das calças comum, corte simples, modelo masculino. 
 32.1.1.2 Cintura: com 08 passantes externos para cinto do mesmo tecido, pespontado por duas 
costuras laterais; cós em viés entretelado e forrado em toda a sua extensão; abotoado botão no 
dianteiro direito. 
 32.1.1.3 Braguilha: forrada com o mesmo tecido e fechada à direita com zíper na cor do tecido. 
 32.1.1.4 Bolsos: 
 a) dianteiro: 02 frontais embutidos com abertura oblíqua tipo faca, com travetes em sua 
extremidade acompanhando as costuras, terminando rente a costura da cintura; 
 b) traseiro: 02 embutidos com 02 vivos, cada um com ± 0,7 mm de largura. Fechados por 
caseados e botões. 
 32.1.1.5 Boca: barra com bainha. 
 32.1.2 Características da modelagem. 
 32.1.2.1 Bolsos dianteiros embutido com revel e forro. 
 32.1.2.2 Traseiro com duas pences (uma em cada traseiro). 
 32.1.2.3 Bolsos traseiros embutidos, forrados, contornados com vivos e fechados por caseados e 
botões. 
 32.1.2.4 Cós postiço e entretelado com elástico no traseiro e ospassantes inseridos na costura 
inferior. 
 32.1.2.5 Vista embutida com zíper de poliéster ou metálico. 
 32.1.3 Tipo de costuras. 
 32.1.3.1 Fechamentos laterais e entrepernas = Ponto corrente de 01 agulha. 
 32.1.3.2 Fechamento do gancho traseiro = Ponto corrente 02 agulhas defasadas. 
 32.1.3.3 Pesponto de vista, fixação de gancho dianteiro e pespontos de bolsos = Reta 01 agulha 
ponto fixo. 
 32.1.3.4 Cós montado e fixado em máquina de cós ou reta 01 agulha ponto fixo. 
 32.1.3.5 Fechamento dos bolsos (forro) = interloque bitola estreita. 
 32.1.3.6 Overlock na barra da perna e nas partes desfiantes do tecido. 
 32.1.4 Requisitos de costuras. 
 32.1.4.1 Dianteiro: 
 a) bolsos dianteiros, tipo faca, com pesponto de 0,7 a ± 1,0 mm da borda da boca do bolso; 
 b) zíper pregado a vista com máquina reta de 01 agulha; 
 c) vista pespontada com máquina reta 01 agulha. 
 32.1.4.2 Traseiro: 
 a) pences traseiras com máquina reta 01 agulha; 
 b) gancho traseiro fechado com máquina ponto corrente 02 agulhas defasadas. 
 c) bolsos traseiros contornados por vivos, fechados por caseado e botão, pesponto no contorno 
da abertura com máquina reta 01 agulha a ± 1,0 mm da borda. 
 32.1.4.3 Cós: viés montado com entretela e faixa, fixado com máquina de cós ou reta 01 agulha, 
aplicação de botão e caseado para fechamento. 
 32.1.4.4 Passantes: 
 a) 08 passantes de 12,0 mm de largura, sendo 04 no dianteiro e 04 no traseiro. 
 b) fixação dos passantes: parte inferior inserida no cós e a parte superior com a ponta dobrada 
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por sobre a borda do cós, inserida internamente. 
 32.1.4.5 Fechamentos: laterais e entrepernas em máquina de ponto corrente de 01 agulha. 
Gancho traseiro em máquina 02 agulhas defasadas ponto corrente. 
 32.1.4.6 Travetes: nas extremidades das bocas dos bolsos dianteiros e traseiros e no final da 
vista. 
 32.1.4.7 Caseado: caseado reto de 22,0 mm na posição vertical, centralizado na abertura do 
bolso traseiro, distante 20,0 mm medidos da borda do vivo ao centro do caseado e, no dianteiro 
esquerdo do cós para fechamento. 
 32.1.4.8 Botão: pregado internamente ao bolso (no revel) centralizado ao caseado. 
 32.1.4.9 Barra da perna: máquina reta 01 agulha. 
 32.1.5 Aviamentos. 
 32.1.5.1 Linha e botões na cor do tecido. 
 a) linha poliéster/algodão ou puro poliéster 80 para costuras de fixação, interloque, pespontos, 
caseado e botão; 
 b) linha poliéster/algodão ou puro poliéster 120 para overloque. 
 32.1.5.2 Botão de massa 04 furos, na cor do tecido. 
 32.1.5.3 Zíper de poliéster ou metálico tipo 03 com cadarço na cor do tecido, sendo: 
 a) de 10 cm para tamanhos até 10 anos de idade; 
 b) de 12,0 cm para os tamanhos de 12 a 14 anos de idade; 
 c) de 15,0 cm para os tamanhos em diante. 
 Observação: Pontos por cm = de 4,0 a 4,5 em todas as costuras. 
  
 33 CALÇA FEMININA – UNIFORME TRÂNSITO E AULA “A” 
  
 33.1 Características específicas. 
 33.1.1 Confecção. 
 33.1.1.1 Talhe: como das calças comuns, corte simples, modelo feminino. 
 33.1.1.2 Cintura: com 06 passantes externos para cinto do mesmo tecido, pespontado nas 
laterais; cós inteiriço, entretelado e traseiro com elástico. 
 33.1.1.3 Braguilha: sem braguilha. 
 33.1.1.4 Portinholas. 
 a) Traseiro: 02 portinholas em forma de seta com cantos pespontados. 
 33.1.1.5 Boca: barra com bainha. 
 33.1.2 Características da modelagem. 
 33.1.2.1 Dianteiro liso. 
 33.1.2.2 Traseiro com duas pences (uma em cada traseiro). 
 33.1.2.3 Bolsos traseiros falsos. 
 33.1.2.4 Cós inteiriço, entretelado e os passantes inseridos na costura inferior. 
 33.1.3 Tipo de costuras. 
 33.1.3.1 Fechamentos laterais e entrepernas = Ponto corrente de 01 agulha. 
 33.1.3.2 Fechamento do gancho traseiro = Ponto corrente 02 agulhas defasadas. 
 33.1.3.3 Pesponto de vista, fixação de gancho dianteiro e pesponto de bolsos = Reta 01 agulha 
ponto fixo. 
 33.1.3.4 Overloque nas partes desfiantes do tecido. 
 33.1.4 Requisitos de costuras. 
 33.1.4.1 Dianteiro: vista pespontada com máquina reta 01agulha. 
 33.1.4.2 Traseiro: 
 a) pences traseiras com máquina reta 01 agulha; 
 b) gancho traseiro fechado com máquina ponto corrente 02 agulhas defasadas; 
 c) portinholas com pesponto no contorno com máquina reta 01 agulha a 7,0 mm da borda. 
 33.1.4.3 Cós: em viés montado com entretela e faixa e fixado com máquina de cós ou reta 01 
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agulha. 
 33.1.4.4 Passantes: 
 a) passantes sendo 02 no dianteiro e 04 no traseiro; 
 b) fixação dos passantes: parte inferior inserida no cós; 
 33.1.4.5 Fechamentos: laterais e entrepernas em máquina de ponto corrente de 01 agulha 
gancho traseiro em máquina 02 agulhas defasadas ponto corrente. 
 33.1.5 Aviamentos. 
 33.1.5.1 Linha e botões na cor do tecido: 
 a) linha poliéster/algodão ou puro poliéster 80 para costuras de fixação, interloque e pesponto; 
 b) linha poliéster/algodão ou puro poliéster 120 para overloque. Observação: Pontos por cm = de 
4,0 a 4,5 em todas as costuras. 
  
 34 SAIA – UNIFORME TRÂNSITO E AULA “A” 
  
 34.1 Características específicas. 
 34.1.1 Confecção. 
 34.1.1.1 Talhe: frente com pences. 
 34.1.1.2 Cintura: com 04 passantes externos para cinto, do mesmo tecido, pespontado com 02 
costuras laterais, sendo 02 na frente e 02atrás. 
 34.1.1.3 Frente: terá duas pences e uma prega fêmea. 
 34.1.1.4 Traseiro: terá uma prega fêmea. 
 34.1.1.5 Internamente a saia deverá ser overlocada. 
 34.1.1.6 O comprimento total, incluindo o cós, será proporcional ao tamanho do manequim, 
devendo apresentar uma sobra (comprimento) de 7,0 cm, no mínimo, para permitir o ajustamento 
pelo usuário. 
 34.1.2 Características da modelagem. 
 34.1.2.1 Cós entretelado, com os passantes inseridos na costurainferior. 
 34.1.2.2 Pences obedecendo piques costuradas internamente. 
 34.1.2.3 Prega-fêmea com costura interna e abertura ao final. 
 34.1.3 Tipo de costuras. 
 34.1.3.1 Fechamento lateral em ponto corrente 01 agulha ou reta ponto fixo. 
 34.1.3.2 Pesponto de vista, costuras de pences e pregas em máquina reta ponto fixo 01 agulha. 
 34.1.3.3 Cós entretelado e fixado com máquina de cós ou reta 01 agulha ponto fixo. 
 34.1.3.4 Overloque nas partes desfiantes do tecido. 
 34.1.4 Requisitos de costura. 
 34.1.4.1 Dianteiro: 
 a) 02 pences (uma de cada lado) costuradas internamente com máquina reta 01 agulha e 
aplicação de arremate ao final da costura. 
 b) prega-fêmea ao centro da frente costurada internamente em máquina reta 01 agulha e 
aplicação de arremate ao final da costura (início da abertura). 
 c) vista com máquina reta 01 agulha. 
 34.1.4.2 Traseiro: 
 a) prega-fêmea ao centro da frente costurada internamente emmáquina reta 01 agulha e 
aplicação de arremate ao final da costura (início da abertura). 
 b) vista com máquina reta 01 agulha. 
 34.1.4.3 Cós: montado com entretela e fixado com máquina de cós ou reta 01 agulha. 
 34.1.4.4  04 passantes. 
 34.1.5 Aviamentos. 
 34.1.5.1 Linha na cor do tecido: 
 a) linha poliéster/algodão ou puro poliéster 120 para costuras de fixação, pesponto e overloque. 
 b) fechamento da linha poliéster/algodão ou puro poliéster 80. 



30  

 34.1.5.2 Entretela (puro poliéster ou poliéster/algodão pré-encolhido). Observação: Pontos por 
cm = de 4,0 a 4,5 em todas as costuras. 
  
 35 CINTO DE NYLON – UNIFORME TRÂNSITO E AULA “A” 
  
 35.1 Características específicas. 
 35.1.1 Medidas da fivela para adulto (figura 01): 
 a) “A” a “B” = 4,4 cm. 
 b) “C” a “D” = 3,5 cm. 
  
 35.1.2 Medidas do ícone do CTPM na fivela. para adulto (figura 01): 
 a) “A” a “B” = 3,3 cm. 
 b) “C” a “D” = 1,6 cm. 
  
 35.1.3 Medidas da fivela para criança (figura 02): 
  a) “A” a “B” = 3,6 cm. 
 b) “C” a “D” = 2,5 cm. 
  
 35.1.4 Medidas do ícone do CTPM na fivela para criança (figura 02):  
 a) “A” a “B” = 2,6 cm. 
 b) “C” a “D” = 1,3 cm 
  
  
 36 LUVAS REMOVÍVEIS (PASSADEIRAS) – UNIFORME TRÂNSITO E AULA “A” 
  
 36.1 Características específicas 
 36.1.1 Ensino fundamental: 
 a) 1º ano = 01 barreta na cor amarela, com 4,0 mm de largura e 2,7 mm de altura. 
 b) 2º ano = 02 barretas na cor amarela, com 4,0 mm de largura, 2,7 mm de altura cada e 4,0 
mm de distância entre elas. 
 c) 3º ano = 03 barretas na cor amarela, com 4,0 mm de largura, 2,7 mm de altura cada e 4,0 
mm de distância entre elas. 
 d) 4º ano = 04 barretas na cor amarela, com 4,0 mm de largura e 2,7 mm de altura cada e 4,0 
mm de distância entre elas. 
 e) 5º ano = 05 barretas na cor amarela, com 4,0 mm de largura, 2,7 mm de altura cada e 4,0 
mm de distância entre elas. 
 f) 6º ano = 01 barreta na cor azul, com 4,0 mm de largura e 2,7 mm de altura. 
 g) 7º ano = 02 barretas na cor azul, com 4,0 mm de largura, 2,7 mm de altura cada e 4,0 mm de 
distância entre elas. 
 h) 8º ano = 03 barretas na cor azul, com 4,0 mm de largura, 2,7 mm de altura cada e 4,0 mm de 
distância entre elas. 
 i) 9º ano = 04 barretas na cor azul, com 4,0 mm de largura, 2,7 mm de altura cada e 4,0 mm de 
distância entre elas. 
 36.1.2 Ensino médio: 
 a) 1º ano = 01 barreta na cor vermelha, com 4,0 mm de largura e 2,7 mm de altura. 
 b) 2º ano = 02 barretas na cor vermelha, com 4,0 mm de largura, 2,7 mm de altura cada e 4,0 
mm de distância entre elas. 
 c) 3º ano = 03 barretas na cor vermelha, com 4,0 mm de largura, 2,7 mm de altura cada e 4,0 
mm de distância entre elas. 
  
  



31  

 37 ESPECIFICAÇÕES GERAIS DAS PEÇAS DO UNIFORME TRÂNSITO E AULA “A” 
  
 37.1 Documentos de referência. 
 37.1.1 NBR 5425: Guia para inspeção por amostragem no controle de certificação de 
qualidade. 
 37.1.2 NBR 5426: Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos – 
Procedimentos. 
 37.2 Medidas. Conforme o manequim. 
 37.3 Embalagem. 
 As peças serão acondicionadas em sacos plásticos. 
 37.4 Etiquetas. 
 A etiqueta será de pano ou nylon indicativa do número do manequim a que se refere, contendo 
a composição do tecido e procedência, bem como instruções de lavagem e conservação. 
 37.4.1 Fixação das etiquetas. 
 37.4.1.1 Calça masculina e feminina: costurada internamente na costura inferior do cós 
traseiro. 
 37.4.1.2 Saia: costurada internamente junto ao primeiro passante do dianteiro. 
 37.4.1.3 Camisa masculina e feminina: costurada internamente na costura da gola na parte 
traseira. 
 37.4.1.4 Jaqueta de frio: costurada internamente, ao centro, na junção do degolo com a gola. 
 37.4.1.5 Gorro sem pala – Bibico: costurada internamente, ao centro. 
 37.5 Inspeção visual, manual e metrológica. 
 37.5.1 Tolerâncias e permissões. 
 37.5.1.1 Serão considerados defeitos todas as ocorrências e/ou irregularidades que possam, 
de forma direta ou indireta, alterar as características normais da peça, inviabilizar o seu uso ou, 
ainda, causar insatisfação e desconforto ao usuário final. 
 37.5.2 Níveis de Qualidade Aceitável         (NQA). 
 37.5.2.1 Defeito Crítico: NQA = 0,0. 
 37.5.2.2 Defeito Grave: NQA = 1,0. 
 37.5.2.3 Defeito Tolerável: NQA = 2,5. 
  
 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO UNIFORME DE TRÂNSITO E AULA “A” 
  
 GORRO SEM PALA (BIBICO) – UNIFORME TRÂNSITO E AULA “A” 
  
 Características específicas. 
  
 Confecção. 
 Constituído de 02 partes; copa e base. Vivo no contorno do tecido lateral. Copa em tecido único, 
presa na base. Base com 02 tecidos, um sobreposto ao outro com o tecido externo formando 
transpasse na parte frontal. Possui a aba virada para cima em todo o seu redor; cruzando as duas 
pontas na frente, a esquerda sobre a direita; medindo na parte central da aba, 80 mm de altura; na 
frente 70 mm e na parte traseira 30 mm; com um vinco em toda a extensão da parte superior; com 
acabamento em costura simples em toda a extensão do desenho, a 8 mm da borda. Todo o 
conjunto será devidamente forrado com o mesmo tecido e costurado com linha 80, 100% 
poliéster, na mesma cor do tecido. 
 Fitilho de 6mm com as cores azul, amarelo e vermelho, aplicado no final do transpasse, de modo 
que fique visível à direita do gorro. 
 Florão do Colégio Tiradentes, aplicado na lateral direita após os fitilhos, conforme modelo 
abaixo. 
  
 Medidas do florão: 
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 “A” a “B” = 4 cm. 
 “C” a “D” = 3 cm. 
  
 Tipos de costura 
 Em máquina de interlock bitola mínima 7 mm para fixação da base à copa. 
 Em máquina reta 01 agulha ponto fixo para os pesponto. 
 Overlock nas partes desfiantes do tecido. 
 Observação: Pontos por cm de 3,5 a 4,0 em todas as costuras e overlock. 
 Aviamentos 
 Linha 80% poliéster/algodão ou 100% Poliéster na cor do tecido para as operações de fixação e 
pesponto. 
 120 e filamento para o overloque. 
  
 CAMISA MASCULINA – UNIFORME TRÂNSITO E AULA “A”. 
 Características específicas. 
 Confecção. 
 Talhe: como o das camisas comuns, corte simples, modelo masculino. 
 Dianteiro: abotoado na frente por 06 botões (sendo 01 no pé de gola) da mesma cor do tecido, 
esteticamente distribuídos. 
 Barra: serão fraldadas. 
 Costas: com pala em tecido duplo. 
 Gola: devidamente entretelada, pespontada, com uma costura na largura de 0,5 cm. 
 Botões: serão afixados no dianteiro direito devidamente costurados, sendo de nylon com quatro 
furos. 
 Mangas: serão embainhadas para fora com 3,0 cm de largura e pespontadas com duas costuras 
na parte superior. 
 Platina: do mesmo tecido, entretelada, terminando seta, fixada por um botão a 2 cm da costura 
da junção da gola e pespontada com duas costuras. 
 Bolsos: 02 bolsos pespontados com costura dupla, com macho e tampas, fechados por botões de 
nylon, tendo cada macho a largura de 3,0 cm pespontados com uma costura e na largura de 0,5 
cm; portinholaspespontadas com duas costuras na largura de 0,5 cm; as extremidades da tampa e 
do bolso serão cortadas. 
 Características da modelagem 
 Gola entretelada. 
 Portinholas entreteladas. 
 Platinas entreteladas. 
 Tipo de costuras. 
 Em máquina reta 01 agulha ponto fixo: 
 fixação e pesponto de gola e ombro com medida de 0,5 a ± 1,0 mm da borda; 
 aplicação da gola; 
 fixação da portinhola com costura a 5,0 mm da borda do tecido, virada e pespontada a 5,0 mm 
da borda (cobrindo a fixação); 
 bainha de bolso embainhada e pespontada a 1,5 cm da borda; 
 prega macho com costura a 0,5 cm da borda; 
 barra da camisa embainhada com pesponto a 1,0 cm da borda; 
 fixação dos distintivos nas mangas. 
 Em máquina reta 02 agulhas ponto fixo: 
 pesponto do contorno da portinhola primeira costura a 1,0 mm da borda (distância entre agulhas 
5,0 mm); 
 pesponto do contorno da platina primeira costura a 1,0 mm da borda (distância entre agulhas 
5,0 mm); 
 bainha da manga com vira de 30,0 mm e pesponto duplo; 
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 fixação de bolso com primeira costura a 1,0 mm da borda (distânciaentre agulhas 5,0 mm); 
 pesponto da pala (costas) com primeira costura a 1,0 mm da borda (distância entre agulhas 05 
mm). 
 Em máquina interloque, rebatida com 01 pesponto bitola média 7,0 mm (±1,0 mm): fechamento 
das mangas. 
 Em máquina interloque, bitola média 7,0 mm (±1,0 mm): fechamento das laterais e cavas. 
 Overloque nas partes desfiantes do tecido. 
 Em máquina de caseado sendo: 
 06 na vista sentido vertical a 15,0 mm da borda da vista; 
 01 em cada portinhola, ao centro no sentido vertical, a 20,0 mm medidos do centro do caseado à 
borda; 
 01 em cada platina, ao centro no sentido horizontal, a 20,0 mm medidos do centro do caseado à 
borda do bico da platina; 
 caseado reto com 18,0 mm de comprimento e abertura de 14,0 mm. 
 Em máquina de pregar botão sendo: 
 06 na vista; 
 01 em cada bolso; 
 01 em cada platina; 
 01 reserva na parte interna da vista. 
 Observação: botões centralizados aos respectivos caseados, sendo os da vista à 15,0 mm 
medidos do centro do botão à borda da vista. 
 Aviamentos 
 Linha e botões na cor do tecido: 
 linha poliéster/algodão ou puro poliéster 120 para costuras de fixação, pesponto e interloque; 
 linha poliéster/algodão ou puro poliéster 80 para caseado e botão; 
 botão perolizado 04 furos de 11,0 mm de diâmetro. 
 Entretela (puro poliéster) ou poliéster/algodão (pré-encolhido). Observação: Pontos por cm = de 
4,0 a 4,5 em todas as costuras. 
  
 CAMISA FEMININA – UNIFORME TRÂNSITO E AULA “A”. 
 Características específicas. 
 Confecção. 
 Talhe: como o das camisas comuns, corte simples, modelo feminino. 
 Dianteiro: abotoado na frente por 06 botões (sendo 01 no pé de gola) da mesma cor do tecido, 
esteticamente distribuídos. 
 Barra: serão fraldadas. 
 Costas: com pala em tecido duplo. 
 Gola: devidamente entretelada, pespontada, com uma costura na largura de 0,5 cm. 
 Botões: serão afixados no dianteiro esquerdo devidamente costurados, sendo de nylon com 
quatro furos. 
 Mangas: serão embainhadas para fora com 3,0 cm de largura e pespontadas com duas costuras 
na parte superior. 
 Platina: do mesmo tecido, entretelada, terminando seta, fixada por um botão a 2 cm da costura 
da junção da gola e pespontada com duas costuras. 
 3.1.1.10 Bolsos: 02 bolsos pespontados com costura dupla, com macho e tampas, fechados por 
botões de nylon, tendo cada macho a largura de 3,0 cm pespontadas com uma costura e na 
largura de 0,5 cm; portinholas pespontadas com duas costuras na largura de 0,5 cm; as 
extremidades da tampa e do bolso serão cortadas. 
 Características da modelagem 
 Gola entretelada. 
 Portinholas entreteladas. 
 Platinas entreteladas. 
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 Tipo de costuras 
 Em máquina reta 01 agulha ponto fixo: 
 fixação e pesponto de gola e ombro com medida de 0,5 a ± 1,0 mm da borda; 
 aplicação da gola e pences; 
 fixação da portinhola com costura a 5,0 mm da borda do tecido, virada e pespontada a 5,0 mm 
da borda (cobrindo a fixação); 
 bainha de bolso embainhada e pespontada a 1,0 cm da borda; 
 prega macho com costura a 0,5 cm da borda; 
 barra da camisa embainhada com pesponto a ± 1,0 cm da borda; 
 fixação dos distintivos nas mangas. 
 Em máquina reta 02 agulhas ponto fixo: 
 pesponto do contorno da portinhola primeira costura a 1,0 mm da borda (distância entre agulhas 
5,0 mm). 
 pesponto do contorno da platina primeira costura a 1,0 mm da borda (distância entre agulhas 
5,0 mm); 
 bainha da manga com vira de 30,0 mm e pesponto duplo; 
 fixação de bolso com primeira costura a 1,0 mm da borda (distância entre agulhas 5,0 mm); 
 pesponto da pala (costas) com primeira costura a 1,0 mm da borda (distância entre agulhas 05 
mm). 
 Em máquina interloque, rebatida com 01 pesponto bitola média 7,0 mm (±1,0 mm): fechamento 
das mangas. 
 Em máquina interloque, bitola média 7,0 mm (±1,0 mm): fechamento das laterais e cavas. 
 Overloque nas partes desfiantes do tecido. 
 Em máquina de caseado sendo: 
 06 na vista sentido vertical a 15,0 mm da borda da vista; 
 01 em cada portinhola, ao centro no sentido vertical, a 20,0 mm medidos do centro do caseado à 
borda; 
 01 em cada platina, ao centro no sentido horizontal, a 20,0 mm medidos do centro do caseado à 
borda do bico da platina; 
 caseado reto com 18,0 mm de comprimento e abertura de 14,0 mm. 
 Em máquina de pregar botão sendo: 
 06 na vista; 
 01 em cada bolso; 
 01 em cada platina; 
 01 reserva na parte interna da vista. 
 Observação: Botões centralizados aos respectivos caseados, sendo os da vista a 15,0 mm 
medidos do centro do botão à borda da vista. 
 Aviamentos. 
 Linha e botões na cor do tecido: 
 linha poliéster/algodão ou puro poliéster 120 para costuras de fixação, pespontos e interloque; 
 linha poliéster/algodão ou puro poliéster 80 para caseado e botão; 
 botão perolizado 04 furos de 11,0 mm de diâmetro. 
 Entretela puro poliéster ou poliéster/algodão (pré-encolhido). Observação: Pontos por cm de = 
4,0 a 4,5 em todas as costuras. 
  
 JAQUETA DE FRIO – UNIFORME TRÂNSITO E AULA - “A”. 
 Características específicas. 
 Confecção. 
 Confeccionado em nylon 100% poliéster na cor preta, gramatura de 140 g/m², teflonado. 
 Gola: em nylon preto, aberta e com enchimento de manta acrílica. 
 Mangas: compridas e lisas com costura central, punho em ribana (malha sanfonada) 100% 
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poliamida, na cor preta. 
 Fechamento: por zíper de plástico vislon preto, com cursor de metal ou plástico. 
 Bolsos: 02 externos em forma de trapézio, fechamento por portinhola também em forma de 
trapézio fechado por velcro. 
 Cós com duas tiras em nylon na parte frontal, uma de cada lado do zíper com prolongamento em 
ribana (malha sanfonada 100% poliamida), na cor preta. 
 Platinas: fixas do mesmo tecido e presas por botões. 
 Costas: feita em peça única. 
 Costuras: dupla em todo seu fechamento. 
 Fixação de velcro para colocação da tarjeta (lado direito). 
 Distintivo do “COLÉGIO TIRADENTES”, fixado na manga esquerda a ± 3,0 cm abaixo da junção do 
ombro com a manga. 
 Distintivo da “BANDEIRA DE MINAS”, fixado na manga direita a ± 3,0 cm abaixo da junção do 
ombro com a manga. 
 Fitilho de 6 mm com as cores azul, amarelo e vermelho, aplicado na costura lateral das mangas, 
iniciando na base da gola até o punho. 
 Forro. 
 Forração interna com manta acrílica em costura tipo matelassê com forro 100% poliéster. 
Afixada em toda a extensão da jaqueta (frente, constas e mangas) através de costura embutida. 
 Tipos de costura. 
 Fechamentos das laterais, ombros, cavas e mangas = Reta 02 agulhas paralelas ponto fixo. 
 Pesponto de cavas e ombros = ponto corrente 02 agulhas. 
 Pesponto de gola, portinholas, platinas, fixação das portinholas = Reta 02 agulhas paralelas 
ponto fixo. 
 Montagem: gola, platinas, bolsos, fixação de bolsos, portinholas, vista, velcro e bainha 
 = reta 01 agulha ponto fixo. 
 Overloque nas partes desfiantes do nylon. 
 Requisitos de costura. 
 Dianteiro: 
 pesponto: gola em máquina de 02 agulhas paralelas ponto fixo, sendo a costura externa a 1,0 
mm da borda (distância entre costuras de 0,5 mm); 
 aplicação da gola: no degolo em máquina reta 01 agulha, costura a 1,0 mm da borda; 
 bainha de bolso: embainhada e pespontada a 20,0 mm da borda com máquina reta 01 agulha; 
 pesponto e fixação dos bolsos em máquina 02 agulhas paralelas ponto fixo, sendo a costura 
externa a 1,0 mm da borda (distância entre costuras de 005 mm); 
 pesponto do contorno das portinholas em máquina 02 agulhas paralelas, sendo a costura 
externa a 1,0 mm da borda (distância entre costuras 0,5 mm); 
 portinholas fixadas em máquina reta 01 agulha a 5,0 mm da borda, virada e pespontada em 
máquina 02 agulhas paralelas; 
 aplicação de velcro nas portinholas (internamente) em máquina reta 01 agulha; 
 pesponto do contorno das platinas em máquina 02 agulhas paralelas, sendo a costura externa a 
1,0 mm da borda (distância entre costuras 0,5 mm). 
 Costas: 
 laterais em máquina reta 02 agulhas paralelas; 
 cavas inserindo platinas em interlock bitola (0,7 ± 1,0 mm), rebatida com máquina 02 agulhas 
paralelas ponto corrente; 
 ombros em interlock bitola (0,7 ± 1,0 mm), rebatido com máquina 02 agulhas paralelas ponto 
corrente. 
 Travetes: nas extremidades das portinholas no sentido horizontal e nas extremidades dos bolsos. 
 Caseado: caseado reto de 2,0 cm, ao centro, no sentido horizontal, um em cada extremidade das 
platinas. 
 Botão: um em cada platina, com 1,5 cm de diâmetro. 
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 Aviamentos. 
 Linha e botões: nas cores dos nylons: 
 linha poliéster/algodão ou puro poliéster 120 para costuras de fixação, pesponto e interlock; 
 linha poliéster/algodão ou puro poliéster 80 para caseado e botão.; 
 botão com 1,5 cm de diâmetro; 
 velcro na cor preta; 
 forro e nylon na cor do tecido. 
 Observação: Pontos por cm = de 3,0 a 3,5 em todas as costuras. 
  
 CALÇA MASCULINA – UNIFORME TRÂNSITO E AULA “A” 
 Características específicas. 
 Confecção. 
 Talhe: como das calças comum, corte simples, modelo masculino. 
 Cintura: com 08 passantes externos para cinto do mesmo tecido, pespontado por duas costuras 
laterais; cós em viés entretelado e forrado em toda a sua extensão; abotoado botão no dianteiro 
direito. 
 Braguilha: forrada com o mesmo tecido e fechada à direita com zíper na cor do tecido. 
 Bolsos: 
 dianteiro: 02 frontais embutidos com abertura oblíqua tipo faca, com travetes em sua 
extremidade acompanhando as costuras, terminando rente a costura da cintura; 
 traseiro: 02 embutidos com 02 vivos, cada um com ± 0,7 mm de largura. Fechados por caseados 
e botões. 
 Boca: barra com bainha. 
 Características da modelagem. 
 Bolsos dianteiros embutido com revel e forro. 
 Traseiro com duas pences (uma em cada traseiro). 
 Bolsos traseiros embutidos, forrados, contornados com vivos e fechados por caseados e botões. 
 Cós postiço e entretelado com elástico no traseiro e os passantes inseridos na costura inferior. 
 Vista embutida com zíper de poliéster ou metálico. 
 Tipo de costuras. 
 Fechamentos laterais e entrepernas = Ponto corrente de 01 agulha. 
 Fechamento do gancho traseiro = Ponto corrente 02 agulhas defasadas. 
 Pesponto de vista, fixação de gancho dianteiro e pespontos de bolsos = Reta 01 agulha ponto 
fixo. 
 Cós montado e fixado em máquina de cós ou reta 01 agulha ponto fixo. 
 Fechamento dos bolsos (forro) = interloque bitola estreita. 
 Overlock na barra da perna e nas partes desfiantes do tecido. 
 Requisitos de costuras. 
 Dianteiro: 
 bolsos dianteiros, tipo faca, com pesponto de 0,7 a ± 1,0 mm da borda da boca do bolso; 
 zíper pregado a vista com máquina reta de 01 agulha; 
 vista pespontada com máquina reta 01 agulha. 
 Traseiro: 
 pences traseiras com máquina reta 01 agulha; 
 gancho traseiro fechado com máquina ponto corrente 02 agulhas defasadas. 
 bolsos traseiros contornados por vivos, fechados por caseado e botão, pesponto no contorno da 
abertura com máquina reta 01 agulha a ± 1,0 mm da borda. 
 Cós: viés montado com entretela e faixa, fixado com máquina de cós ou reta 01 agulha, aplicação 
de botão e caseado para fechamento. 
 Passantes: 
 08 passantes de 12,0 mm de largura, sendo 04 no dianteiro e 04 no traseiro. 
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 fixação dos passantes: parte inferior inserida no cós e a parte superior com a ponta dobrada por 
sobre a borda do cós, inserida internamente. 
 Fechamentos: laterais e entrepernas em máquina de ponto corrente de 01 agulha. Gancho 
traseiro em máquina 02 agulhas defasadas ponto corrente. 
 Travetes: nas extremidades das bocas dos bolsos dianteiros e traseiros e no final da vista. 
 Caseado: caseado reto de 22,0 mm na posição vertical, centralizado na abertura do bolso 
traseiro, distante 20,0 mm medidos da borda do vivo ao centro do caseado e, no dianteiro 
esquerdo do cós para fechamento. 
 Botão: pregado internamente ao bolso (no revel) centralizado ao caseado. 
 Barra da perna: máquina reta 01 agulha. 
 Aviamentos. 
 Linha e botões na cor do tecido. 
 linha poliéster/algodão ou puro poliéster 80 para costuras de fixação, interloque, pespontos, 
caseado e botão; 
 linha poliéster/algodão ou puro poliéster 120 para overloque. 
 Botão de massa 04 furos, na cor do tecido. 
 Zíper de poliéster ou metálico tipo 03 com cadarço na cor do tecido, sendo: 
 de 10 cm para tamanhos até 10 anos de idade; 
 de 12,0 cm para os tamanhos de 12 a 14 anos de idade; 
 de 15,0 cm para os tamanhos em diante. 
 Observação: Pontos por cm = de 4,0 a 4,5 em todas as costuras. 
  
 CALÇA FEMININA – UNIFORME TRÂNSITO E AULA “A” 
 Características específicas. 
 Confecção. 
 Talhe: como das calças comuns, corte simples, modelo feminino. 
 Cintura: com 06 passantes externos para cinto do mesmo tecido, pespontado nas laterais; cós 
inteiriço, entretelado e traseiro com elástico. 
 Braguilha: sem braguilha. 
 Portinholas. 
 a) Traseiro: 02 portinholas em forma de seta com cantos pespontados. 
 Boca: barra com bainha. 
 Características da modelagem. 
 Dianteiro liso. 
 Traseiro com duas pences (uma em cada traseiro). 
 Bolsos traseiros falsos. 
 Cós inteiriço, entretelado e os passantes inseridos na costura inferior. 
 Tipo de costuras. 
 Fechamentos laterais e entrepernas = Ponto corrente de 01 agulha. 
 Fechamento do gancho traseiro = Ponto corrente 02 agulhas defasadas. 
 Pesponto de vista, fixação de gancho dianteiro e pesponto de bolsos = Reta 01 agulha ponto fixo. 
 Overloque nas partes desfiantes do tecido. 
 Requisitos de costuras. 
 Dianteiro: vista pespontada com máquina reta 01agulha. 
 Traseiro: 
 pences traseiras com máquina reta 01 agulha; 
 gancho traseiro fechado com máquina ponto corrente 02 agulhas defasadas; 
 portinholas com pesponto no contorno com máquina reta 01 agulha a 7,0 mm da borda. 
 Cós: em viés montado com entretela e faixa e fixado com máquina de cós ou reta 01 agulha. 
 Passantes: 
 passantes sendo 02 no dianteiro e 04 no traseiro; 
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 fixação dos passantes: parte inferior inserida no cós; 
 Fechamentos: laterais e entrepernas em máquina de ponto corrente de 01 agulha gancho 
traseiro em máquina 02 agulhas defasadas ponto corrente. 
 Aviamentos. 
 Linha e botões na cor do tecido: 
 linha poliéster/algodão ou puro poliéster 80 para costuras de fixação, interloque e pesponto; 
 linha poliéster/algodão ou puro poliéster 120 para overloque. Observação: Pontos por cm = de 
4,0 a 4,5 em todas as costuras. 
  
 SAIA – UNIFORME TRÂNSITO E AULA “A” 
 Características específicas. 
 Confecção. 
 Talhe: frente com pences. 
 Cintura: com 04 passantes externos para cinto, do mesmo tecido, pespontado com 02 costuras 
laterais, sendo 02 na frente e 02 atrás. 
 Frente: terá duas pences e uma prega fêmea. 
 Traseiro: terá uma prega fêmea. 
 Internamente a saia deverá ser overlocada. 
 O comprimento total, incluindo o cós, será proporcional ao tamanho do manequim, devendo 
apresentar uma sobra (comprimento) de 7,0 cm, no mínimo, para permitir o ajustamento pelo 
usuário. 
 Características da modelagem. 
 Cós entretelado, com os passantes inseridos na costura inferior. 
 Pences obedecendo piques costuradas internamente. 
 Prega-fêmea com costura interna e abertura ao final. 
 Tipo de costuras. 
 Fechamento lateral em ponto corrente 01 agulha ou reta ponto fixo. 
 Pesponto de vista, costuras de pences e pregas em máquina reta ponto fixo 01 agulha. 
 Cós entretelado e fixado com máquina de cós ou reta 01 agulha ponto fixo. 
 Overloque nas partes desfiantes do tecido. 
 Requisitos de costura. 
 Dianteiro: 
 02 pences (uma de cada lado) costuradas internamente com máquina reta 01 agulha e aplicação 
de arremate ao final da costura. 
 prega-fêmea ao centro da frente costurada internamente em máquina reta 01 agulha e aplicação 
de arremate ao final da costura (início da abertura). 
 vista com máquina reta 01 agulha. 
 Traseiro: prega-fêmea ao centro da frente costurada internamente em máquina reta 01 agulha e 
aplicação de arremate ao final da costura (início da abertura). 
 vista com máquina reta 01 agulha. 
 Cós: montado com entretela e fixado com máquina de cós ou reta 01 agulha. 
 04 passantes. 
 Aviamentos. 
 Linha na cor do tecido: 
 linha poliéster/algodão ou puro poliéster 120 para costuras de fixação, pesponto e overloque. 
 fechamento da linha poliéster/algodão ou puro poliéster 80. 
 Entretela (puro poliéster ou poliéster/algodão pré-encolhido). Observação: Pontos por cm = de 
4,0 a 4,5 em todas as costuras. 
  
 CINTO DE NYLON – UNIFORME TRÂNSITO E AULA “A” 
 Características específicas. 
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 Medidas da fivela para adulto (figura 01): a) “A” a “B” = 4,4 cm. 
 b) “C” a “D” = 3,5 cm. 
  
 Medidas do ícone do CTPM na fivela. para adulto (figura 01): 
 a) “A” a “B” = 3,3 cm. 
 b) “C” a “D” = 1,6 cm. 
  
 Medidas da fivela para criança (figura 02): a) “A” a “B” = 3,6 cm. 
 b) “C” a “D” = 2,5 cm. 
  
 Medidas do ícone do CTPM na fivela para criança (figura 02): a) “A” a “B” = 2,6 cm. 
 b) “C” a “D” = 1,3 cm 
  
 LUVAS REMOVÍVEIS (PASSADEIRAS) – UNIFORME TRÂNSITO E AULA “A” 
  
 Características específicas. 
 Ensino fundamental: 
 1º ano = 01 barreta na cor amarela, com 4,0 mm de largura e 2,7 mm de altura. 
 2º ano = 02 barretas na cor amarela, com 4,0 mm de largura, 2,7 mm de altura cada e 4,0 mm de 
distância entre elas. 
 3º ano = 03 barretas na cor amarela, com 4,0 mm de largura, 2,7 mm de altura cada e 4,0 mm de 
distância entre elas. 
 4º ano = 04 barretas na cor amarela, com 4,0 mm de largura e 2,7 mm de altura cada e 4,0 mm 
de distância entre elas. 
 5º ano = 05 barretas na cor amarela, com 4,0 mm de largura, 2,7 mm de altura cada e 4,0 mm de 
distância entre elas. 
 6º ano = 01 barreta na cor azul, com 4,0 mm de largura e 2,7 mm de altura. 
 7º ano = 02 barretas na cor azul, com 4,0 mm de largura, 2,7 mm de altura cada e 4,0 mm de 
distância entre elas. 
 8º ano = 03 barretas na cor azul, com 4,0 mm de largura, 2,7 mm de altura cada e 4,0 mm de 
distância entre elas. 
 9º ano = 04 barretas na cor azul, com 4,0 mm de largura, 2,7 mm de altura cada e 4,0 mm de 
distância entre elas. 
 Ensino médio: 
 1º ano = 01 barreta na cor vermelha, com 4,0 mm de largura e 2,7 mm de altura. 
 2º ano = 02 barretas na cor vermelha, com 4,0 mm de largura, 2,7 mm de altura cada e 4,0 mm 
de distância entre elas. 
 3º ano = 03 barretas na cor vermelha, com 4,0 mm de largura, 2,7 mm de altura cada e 4,0 mm 
de distância entre elas. 
  
 ESPECIFICAÇÕES GERAIS DAS PEÇAS DO UNIFORME TRÂNSITO E AULA “A” 
 Documentos de referência. 
 NBR 5425: Guia para inspeção por amostragem no controle de certificação de qualidade. 
 NBR 5426: Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos – Procedimentos. 
 Medidas. Conforme o manequim. 
 Embalagem. 
 As peças serão acondicionadas em sacos plásticos. 
 Etiquetas. 
 A etiqueta será de pano ou nylon indicativa do número do manequim a que se refere, 
contendo a composição do tecido e procedência, bem como instruções de lavagem e 
conservação. 
 Fixação das etiquetas. 
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 Calça masculina e feminina: costurada internamente na costura inferior do cós traseiro. 
 Saia: costurada internamente junto ao primeiro passantedo dianteiro. 
 Camisa masculina e feminina: costurada internamente na costura da gola na parte traseira. 
 Jaqueta de frio: costurada internamente, ao centro, na junção do degolo com a gola. 
 Gorro sem pala – Bibico: costurada internamente, ao centro. 
 Inspeção visual, manual e metrológica. 
 Tolerâncias e permissões. 
 Serão considerados defeitos todas as ocorrências e/ou irregularidades que possam, de forma 
direta ou indireta, alterar as características normais da peça, inviabilizar o seu uso ou, ainda, 
causar insatisfação e desconforto ao usuário final. 
 Níveis de Qualidade Aceitável         (NQA). 
 Defeito Crítico: NQA = 0,0. 
 Defeito Grave: NQA = 1,0. 
 Defeito Tolerável: NQA = 2,5. 
 14.2 Principais Irregularidades e suas Tolerâncias/Permissões 
  

 TABELA 1 - CLASSIFICAÇÃO DAS IRREGULARIDADES 
 

 
 

DEFEITO 

CLASSIFICAÇÃO 

Crítico Grave Tolerável 

NQA = 0,0 NQA = 1,0 NQA = 2,5 

Irregularidades de medidas: Todas as peças devem obedecer a 
tabela de referência de medidas, adotada ABRAVEST, cujas 
tolerâncias estão implícitas na mesma. Qualquer medida que fuja 
dos valores estipulados nas tabela referidas ou das tabelas 
comparadas será apontada como defeito crítico, não sendo 
toleradas tais irregularidades, mesmo que permitam o uso da peça. 
Todas as inspeções serão realizadas mediante a respectiva tabela de 
medidas da peça correspondente. 

X   

Irregularidades dos fechamentos: As costuras de fechamentos 
interferem diretamente na durabilidade da peça. Assim, será 
considerado defeito grave quando os fechamentos estiverem fora 
do padrão especificado nesta norma. 

  
 

X 

 

Irregularidades nos travetes e arremates: A falta de travetes, nos 
pontos especificados, interfere na durabilidade da roupa, assim 
como se o travete estiver mau posicionado, de forma a não cumprir 
com a função requerida. Em ambos os casos serão considerados 
defeitos graves. 

  
 

X 

 

Irregularidades das linhas: As linhas de costura externa e interna 
deverão ter a cor mais aproximada da cor do tecido. Caso não seja 
possível deverá ser usada uma tonalidade abaixo, ou seja, uma 
pouco mais escura, sendo composta de 100% poliéster. Qualquer 
linha que fuja dessa especificação será considerada defeito grave, 
salvo se especificado em contrário. 

  
 

X 

 

Irregularidade nas etiquetas: Todas as roupas, por determinação de 
lei, devem levar etiquetas de composição do tecido. Cabe à 
confecção a responsabilidade de colocação das etiquetas nas peças, 
conforme descrito no item 8 dessa norma e o controle da correta 
identificação dos artigos respectivos. Todas as peças devem conter 
etiqueta com a identificação da confecção homologada, bem como a 
de identificação do artigo, composição e tamanho da roupa. 

   
 
 

X 
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Irregularidades das costuras: 
Costuras tortas – é toda costura que, em seu visual não esteja 
retilínea ou não obedeça a simetria do contorno da parte onde está 
empregada. Enquadra-se, também, o não paralelismo de costuras 
duplas exigidas, quando feitas com máquinas de uma agulha ao 
invés de duas agulhas paralelas. Qualquer costura que fuja a este 
padrão será considerada como defeito tolerável. 

   
 
 

X 

Costuras rompidas – é toda costura que tenha em sua extensão mais 
que dois pontos quebrados ou rompidos. Até dois pontos quebrados 
ou rompidos poderão ser toleradas. Mais que dois serão 
consideradas como defeito grave. 

  
 

X 

 

 
DEFEITO 

 

CLASSIFICAÇÃO 

Crítico Grave Tolerável 

NQA = 0,00 NQA = 1,00 NQA = 2,5 

Costuras caídas – é toda costura que saia fora do contorno/borda em 
que se está aplicando o pesponto ou fixação. Tais defeitos serão 
considerados como toleráveis. 

   
X 

Costuras remontadas – é toda costura que, por decorrência de um 
conserto, ultrapassar mais que três pontos, sem sobrepor à costura 
original, ou um pesponto que ultrapasse seu limite e finalidade 
sobrepondo-se a outra costura. Mais que três pontos remontados 
serão considerados como defeito não tolerado. 

 

 

X 

  

Pontos falhos – são todos os pontos que não completaram sua 
“laçada” em parte da extensão da costura, e que poderão, no caso 
de costura em ponto corrente, acarretar o desmanchamento da 
costura. Tal irregularidade não será tolerada. 

 

X 

  

Mal embainhado – é toda costura em que a borda do tecido estiver 
aparente em parte ou na totalidade de sua extensão. Mais que cinco 
cm de mal embainhado serão considerados como defeito crítico e 
não serão tolerados. 

 

X 

  

Costura com franzimento – é toda costura cuja aparência da 
superfície do tecido não apresente aspecto plano ou em 
conformidade com o tecido em geral. Defeito 
considerado grave. 

  
X 

 

Costuras com pregas – é toda costura que em sua extensão 
ocasionar pregas ou rugas no tecido ao redor da área em que está 
aplicada. Tal irregularidade será considerada grave. 

  
X 

 

Costura incompleta – é toda costura de pesponto ou fixação que não 
completar ou cumprir com a finalidade ou aplicação. Irregularidade 
considerada crítica e não será tolerada. 

 

X 

  

Costura tencionada – é toda costura que, por excesso de 
tencionamento nas linhas, cause franzimento aparente do tecido 
onde a mesma é aplicada. Irregularidade considerada grave. 

  
X 

 

Costura frouxa – é toda costura cujos pontos não se apresentem 
firmes e/ou fixos junto ao tecido onde são aplicados. Defeito 
considerado grave. 

  
X 

 

Simetria entre as partes – são todas as partes idênticas (ex.: bolsos, 
portinholas, platinas, etc.) de uma peça cuja simetria, no que se 
refere a dimensão, posicionamento e altura, não esteja visivelmente 
em conformidade com o seu similar. Irregularidade crítica e não 
tolerada. 

 

X 

  

Pontos por centímetro – são pontadas por cm fora do especificado 
para a peça ou roupa. Irregularidade tolerada. 

  X 

Caseados, botões e zíper: Quando fora de especificação, sua falta ou 
posicionamento incorreto, causa interferência no uso  normal  da  
roupa. A falta  ou posicionamento   incorreto   serão   considerados   

 

X 
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como defeito crítico e não serão tolerados. 

 
DEFEITO 

 
 

CLASSIFICAÇÃO 

Crítico Grave Tolerável 

NQA = 0,00 NQA = 1,00 NQA = 2,5 

Aviamentos: Aplicação de aviamentos fora do especificado, quanto a 
suas dimensões ou características, ou inadequados a sua função no 
uso da peça, será considerada como defeito crítico e não será 
tolerada. 

 

X 

  

Acabamento: Todas as peças deverão passar por processo de 
limpeza e retirada de excessos de fios de costuras, bem como 
passamento e dobragem, de forma que seja fácil a identificação de 
seu tamanho, quando necessário. A irregularidade nesse quesito 
será considerada defeito grave. 

  
 

X 

 

Cores: As cores do tecido e das linhas são as especificadas nesta 
norma, segundo sua classificação no Código Pantone. As peças que, 
submetidas a inspeção visual e comparadas à cor Pantone de 
referência, demostrarem tonalidades diferentes, serão submetidas 
a teste de colorimetria. 

 

 

X 

  

 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 






































