
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
CENTRO DE MATERIAL BÉLICO

EDITAL DE LICITAÇÃO

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS

Registro de Preços: 02/2013

Planejamento: 150/2013

Tipo: MENOR PREÇO

Objeto:  Registro de Preços de armamento e apetrechos operacionais, conforme especificações 
mínimas e condições comerciais contidas no anexo I deste Edital.

RECIBO

A Empresa ______________________________________________________________ retirou este Edital 
de  licitação  e  deseja  ser  informada  de  qualquer  alteração  pelo  E-mail 
_____________________________________ ou pelo fax: _________________________.

______________________ , aos _______ /_______ / _______

_________________________________________________

(Assinatura)

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À 

PMMG – CENTRO DE MATERIAL BÉLICO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Pelo E-MAIL: cmb-pregao@pmmg.mg.gov.br

PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS, QUANDO NECESSÁRIO.

A PMMG NÃO SE RESPONSABILIZA POR COMUNICAÇÕES À EMPRESA QUE NÃO 
ENCAMINHAR ESTE RECIBO OU PRESTAR INFORMAÇÕES INCORRETAS NO MESMO.
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NORMAS DA LICITAÇÃO

1 - PREÂMBULO

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Polícia Militar de Minas Gerais, representada pelo 
Centro de Material Bélico (CMB), Gestor do Registro de Preços, realizará a licitação na modalidade Pregão, 
na forma Eletrônica,  em sessão pública,  através  do site,  www.compras.mg.gov.br ,  para  o   Registro de 
Preços  de  armamento  e  apetrechos  operacionais,  conforme  a  especificação,  quantidades,  condições 
comerciais  e  demais  informações  descritas  no  Termo de  Referência,  constante  do  Anexo  I  do  presente  
Instrumento Convocatório.

Este pregão será regido pela Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Lei estadual nº 14.167, de 10 de  
janeiro de 2002; Lei Complementar federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e pelos Decretos estaduais nº  
45.902, de 27 de janeiro de 2012; nº 44.630, de 03 de outubro de 2007; no 44.786, de 18 de abril de 2008, nº 
44.787,  de  18 de abril  de  2008,  pela  Resolução Conjunta  SEPLAG/SEF Nº  8727 DE 21/09/2012,  pela 
Resolução SEPLAG nº. 58, de 30 de novembro de 2007, aplicando-se ainda, subsidiariamente, a Lei federal  
nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores.

1.1  O pregão será realizado pelo Pregoeiro  2º Sgt PM Valério Sena de Menezes, tendo como Equipe de 
Apoio o 1º Ten PM Geraldo Magela Freire Jardim, 2º Ten Osnildo Abreu e 1º Sgt Sidney Pereira da Silva,  
sendo suplente de Pregoeiro o 1º Ten PM Marcelo Duarte Borges, designados pelo Ordenador de Despesa 
do CMB – Centro de Material Bélico, conforme publicação contida no Boletim Interno nº 02/2013 - CMI, de 
08jan2013.

SITE:   www.compras.mg.gov.br  
ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL:
INÍCIO dia 21 / 08 / 2013, às 08:30 horas; 
TÉRMINO dia 02 / 09 / 2013, às 08:30 horas.
ABERTURA DA SESSÃO DE PREGÃO PARA LANCES:

Abertura da Sessão para Lances – Lotes, datas e horários de início da Sessão

Lotes Início

Data Hora

01,02 e 03 02/09/2013 - segunda-feira 09:00

04,05 e 06 02/09/2013 - segunda-feira 14:00

07,08 e 09 03/09/2013 - terça-feira 14:00

10,11 e 12 04/09/2013 - quarta-feira 09:00

13,14 e 15 05/09/2013 - quinta-feira 09:00

16,17 e 18 05/09/2013 - quinta-feira 14:00

19,20 e 21 06/09/2013 - sexta-feira 09:00

22,23 e 24 06/09/2013 - sexta-feira 14:00

REABERTURA DA SESSÃO DE LICITAÇÃO APÓS ANÁLISE DAS AMOSTRAS

Lotes Início

Data Hora

02,03 e 04 30/09/2013 - segunda-feira 09:00

05,06 e 07 30/09/2013 - segunda-feira 14:00

08,09 e 12 01/10/2013 - terça-feira 14:00
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13 e 14 02/10/2012 - quarta-feira 09:00

17 e 19 03/10/2013 - quinta-feira 09:00
* Não haverá exigência de amostra para os lotes 01, 10, 11, 15, 16, 18, 20 e 21.
** Para todas as referências de tempo contidas neste edital será observado o horário oficial de  
Brasília – DF.

2 - OBJETO

Constitui objeto desta licitação o Registro de Preços de armamento ( Espingarda cal. 12), Munições para 
Treinamento (Calibres 12, .40 9mm e .38) e Apetrechos Operacionais (Máscara Facial, Capacete anti-
tumulto, Capacete para Motociclista, Colete Dissimulado, Colete anti-trauma, Colete Refletivo, Escudo 
Balístico,  Escudo  anti-tumulto,  Caneleira  anti-tumulto,  Capacete  Balístico,  Binóculo,  Espargidores 
Pimenta,  Granadas 3T,  Tonfa,  Cartucho cal.  12 borracha e  Capacete  branco para Eventos)  ,  para 
atendimento das necessidades do Órgão Gestor e Órgãos Participantes,  conforme especificações técnicas, 
quantidades estimativas, condições comerciais e demais informações descritas no Termo de Referência deste 
Edital.

3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 -  Poderão participar da presente licitação todos quantos militem no ramo pertinente  ao objeto desta 
licitação, desde que previamente credenciados no módulo Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEF, do 
Portal de Compras, www.compras.mg.gov.br, nos termos do Decreto estadual nº 45.902, de 27 de janeiro 
de 2012.

3.2 - Não poderão participar da presente licitação as empresas que:

3.2.1  - Se encontrem sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, dissolução,  
liquidação ou empresas estrangeiras que não funcionam no país;

3.2.2 - Forem declaradas suspensas de contratar junto a qualquer órgão da Administração Pública Estadual;

3.2.3 - Forem declaradas inidôneas para licitar junto a qualquer órgão da administração direta ou indireta 
Federal, Estadual ou Municipal;

3.2.4 - Não atendam ao estipulado na cláusula 3.1.

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

3.4  - A  participação  neste  certame  implica  em  aceitação  de  todas  as  condições  estabelecidas  neste 
instrumento convocatório.

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

4 - DO CREDENCIAMENTO

4.1 - Para acesso ao sistema eletrônico, os fornecedores deverão credenciar pelo menos um representante  
pelo site www.compras.mg.gov.br, opção “FORNECEDORES”, conforme instruções nele contidas, no prazo 
mínimo de três dias úteis antes da data de realização do pregão eletrônico.

4.1.1 - A aprovação do credenciamento do representante do fornecedor pelo CAGEF implica na liberação do  
logon e senha de acesso para participação no(s) pregão(eões) eletrônico(s) realizados no site de licitações do 
Estado de Minas Gerais – www.compras.mg.gov.br.

4.1.2 -  As  informações  complementares  para  credenciamento  poderão  ser  obtidas  pela  Central  de 
Atendimento aos Fornecedores – LigMinas – telefone: 0800 940 2000 (para Capital ou cidades do interior de  
Minas Gerais) ou (31) 3516 0399 (para outras localidades e celular).

4.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível,  
cujo uso é de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou  
por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à Secretaria de Estado de Planejamento e 
Gestão,  coordenadora  do  sistema  eletrônico,  responsabilidade  por  eventuais  danos  decorrentes  de  uso 
indevido da senha, ainda que por terceiros.
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4.3 - O credenciamento do(s) representante(s) vinculado a um licitante junto ao sistema eletrônico implica a  
responsabilidade  legal  pelos  atos  praticados  e  a  presunção de  capacidade  técnica  para  a  realização  das  
transações inerentes ao pregão eletrônico, sob pena da aplicação das sanções previstas no presente edital.

4.4 – O fornecedor que desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar federal nº.  
123/06,  disciplinados  no  Decreto  estadual  nº.  44.630/07  e  pela  Resolução  SEPLAG  nº.  58/2007, 
contemplados  nos  subitens  6.2  e  7.3  deste  edital,  deverão,  em  atendimento  à  Resolução  Conjunta 
SEPLAG/SEF  Nº  8727  DE  21/09/2012,  comprovar  a  condição  de  pequena  empresa,  quando  do  seu 
credenciamento no CAGEF.

4.5 – O porte do fornecedor no CAGEF deverá ser definido pela unidade de registro cadastral, nas hipóteses  
de indisponibilidade, erro ou falha de integração entre os sistemas SIAD-MG e SIARE-MG, ou de incorreção 
ou desatualização dos dados do sistema SIAD-MG em relação à base cadastral do SIARE-MG.

4.6 –  Serão utilizadas  as  informação da Receita  Federal  do Brasil  para  a  comprovação da condição de 
pequena empresa,  nos termos do inciso II,  artigo 6º da Resolução Conjunta SEPLAG/SEF Nº 8727 DE  
21/09/2012.

5 - DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

5.1  -  As propostas  comerciais  deverão  ser  enviadas  através  do  site  www.compras.mg.gov.br,  até  o  dia 
02/09/2013, às 08:30 horas, após o preenchimento do formulário eletrônico, com manifestação em campo 
próprio do sistema de que tem pleno conhecimento e que atende às exigências de habilitação e demais  
condições da proposta comercial previstas no edital e seus anexos.

5.1.1  - O sistema possuirá campo próprio para que a pequena empresa declare que apresenta restrições na 
documentação relativa à comprovação de regularidade fiscal, declarando que atende às demais exigências da  
habilitação, e se compromete a adotar todas as medidas necessárias, em razão do prazo concedido para este  
fim, para tentar promover sua regularização fiscal, caso venha a formular o lance vencedor.

5.2 - Todas as condições estabelecidas para o lote pelo Anexo I, serão tacitamente aceitas pelo proponente no 
ato do envio de sua proposta comercial.

5.3 - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data marcada para a abertura das 
mesmas.

5.4 - Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e 
quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, os 
quais ficarão a cargo única e exclusivamente da EMPRESA VENCEDORA do certame.

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

5.5.1 - Os fornecedores estabelecidos no estado de Minas Gerais ficam isentos do ICMS, conforme dispõe o 
art. 6º, e item 136, da Parte I, do Anexo I, do Decreto estadual nº. 43.080, de 13 de dezembro de 2002, e suas  
alterações posteriores.

5.5.2 -  O fornecedor mineiro deverá informar na proposta enviada pelo sistema eletrônico os preços 
nos quais estejam inclusos os valores relativos ao ICMS.

5.5.3 – A classificação das propostas, a fase de lances e o julgamento dos preços serão realizados a partir dos 
preços nos quais estejam incluídos os valores relativos ao ICMS, inclusive para os fornecedores mineiros.

5.5.4 – O disposto no subitem 5.5.1 não se aplica aos contribuintes mineiros enquadrados como pequena 
empresa optantes pelo regime do Simples Nacional e para contratação de serviços.

5.5.4.1 -  As  pequenas  empresas  mineiras  optantes  pelo  Simples  Nacional  deverão  apresentar  em  suas 
propostas apenas os preços com ICMS.

5.5.4.2 - As pequenas empresas mineiras não optantes pelo Simples Nacional farão suas propostas conforme  
o disposto nos itens 5.5.1 a 5.5.4.

5.5.4 3 - TODAS as pequenas empresas mineiras deverão anexar em 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: pachto://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/.

5.5.5 -  O  fornecedor  mineiro,  caso  seja  vencedor,  deverá  enviar,  juntamente  com  os  documentos  de 
habilitação, sua proposta comercial assinada e atualizada, com os valores finais ofertados durante a sessão  
deste Pregão, informando na proposta atualizada, somente neste momento, o preço resultante da dedução do  
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ICMS, além do preço normal de mercado dos produtos ou serviços.

5.5.6 – A dedução do valor correspondente ao ICMS, para os fornecedores mineiros, caso seja vencedor, será  
deduzido do preço final, no momento da adjudicação pelo Pregoeiro.

5.6 – A proposta deverá atender à totalidade da quantidade exigida em cada lote, não sendo aceitas aquelas  
que contemplem apenas parte do objeto.

5.7 - O preço total proposto para cada lote deverá ser o somatório dos preços unitários de seus respectivos 
itens multiplicados pelos quantitativos estimados para contratação de cada item.

6 - DA HABILITAÇÃO

6.1 - REGULARIDADE JURÍDICA

6.1.1 - Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;

6.1.2 - Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou instrumento consolidado, 
devidamente registrado na Junta Comercial, tratando-se de sociedades empresárias ou cooperativas, e no caso 
de sociedade de ações, acompanhado de documentos de eleição ou designação de seus administradores;

6.1.3  -  Ato  constitutivo  devidamente  registrado  no  Registro  Civil  de  Pessoas  Jurídicas  tratando-se  de 
sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

6.1.4 - Decreto de autorização, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e  
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade  
assim o exigir.

6.2 - REGULARIDADE FISCAL

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

6.2.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede do licitante, pertinente ao 
seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 

6.2.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede do licitante;

6.2.3.A - Certidão Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

6.2.4 - Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;

6.2.5 - Certificado de Situação Regular perante o Sistema de Seguridade Social - INSS, ou prova de garantia 
em juízo de valor suficiente para pagamento do débito, quando em litígio.

6.2.6 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de certidão negativa,  nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,  aprovada pelo  
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.

6.2.7– A pequena empresa deverá apresentar toda a documentação relativa à comprovação da regularidade 
fiscal.

6.2.7.1 – Os  dados do porte dos fornecedores, obtidos por meio da integração de dados do Cadastro Geral de  
Fornecedores - CAGEF, do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD-MG, e de 
dados do Sistema Integrado de Administração da Receita - SIARE-MG, serão utilizados para a comprovação 
da  condição  de  pequena  empresa,  para  fins  de  aplicação  do  tratamento  diferenciado  e  simplificado 
dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte nas aquisições públicas do Estado de Minas 
Gerais,  disciplinado  no  Decreto  Estadual  nº  44.630,  de  2007,  nos  termos  da  Resolução  Conjunta  
SEPLAG/SEF Nº 8727 DE 21/09/2012.

6.2.7.2 – O cadastro do fornecedor no CAGEF será processado por Comissão de Cadastramento, composta 
de, no mínimo, três membros, sendo pelo menos dois deles servidores pertencentes aos quadros permanentes 
dos órgãos da Administração Pública Estadual.

6.2.7.3 –  O porte do fornecedor  no CAGEF deverá ser  definido pela  unidade de registro cadastral,  nas  
hipóteses de indisponibilidade, erro ou falha de integração entre os sistemas SIAD-MG e SIARE-MG, ou de 
incorreção ou desatualização dos dados do sistema SIAD-MG em relação à base cadastral do SIARE-MG.

6.2.7.3.1 –  Conforme Resolução Conjunta  SEPLAG/SEF Nº  8727 DE 21/09/2012,  Unidade  de  registro 
cadastral se refere à unidade responsável por receber, analisar, registrar e manter a documentação referente  
aos dados do cadastro do fornecedor, nos termos dos arts. 21, 27 e 28 do Decreto 45.902, de 27 de janeiro de 
2012.
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6.2.7.4 – Serão utilizadas as informação da Receita Federal do Brasil para a comprovação da condição de  
pequena empresa,  nos termos do inciso II,  artigo 6º da Resolução Conjunta SEPLAG/SEF Nº 8727 DE  
21/09/2012.

6.2.7.5 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de pequena empresa, assegurar-se-
á o prazo de 2 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período, para a devida e necessária regularização,  
contados a partir da data em que o proponente for declarado vencedor do certame, observando o disposto no 
artigo 110 da Lei federal nº 8.666, de 21Jun93.

6.2.7.6 - A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação das competentes  
certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas.

6.2.7.7 - O prazo previsto no item 6.2.7.5, poderá ser prorrogado por igual período, se requerido pelo licitante  
e expressamente autorizado pela Administração.

6.2.7.8 - A não regularização da documentação, no prazo deste item, implicará a decadência do direito à 
contratação, bem como na sujeição às sanções administrativas previstas neste Edital.

6.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

6.3.1 - Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física, a no 
máximo 90 (noventa) dias da data prevista para envio da proposta comercial, de acordo com o inciso II do  
artigo 31 da Lei  federal n.º 8.666/93 c/c os ditames da Lei federal n.º 11.101/05.

6.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

6.4.1 -  Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características,  
quantidades e prazos com o objeto da licitação através da apresentação de no mínimo 01 (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  fornecimento, 
qualidade do material, do atendimento, cumprimento de prazos e demais condições do fornecimento.

6.4.2 - Título de Registro, acompanhado do apostilamento da autorização para fabricar e comercializar o  
objeto desta licitação, expedidos pelo Ministério da Defesa (Exército Brasileiro),  através da Diretoria de  
Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC) ou pelo Serviço de Fiscalização de Produtos  Controlados 
(SFPC), no caso de fabricante. (SOMENTE PARA OS LOTES 01, 05, 08, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 20 e 21)

6.4.3 - Certificado de  Registro no caso  de  representantes  de  empresas  ou importadores,   autorizando a 
proponente  comercializar  os  produtos  objeto  desta  licitação  e  funcionar  como  representante  legal  do 
fabricante, expedidos pelo Ministério da Defesa (Exército Brasileiro), através da Diretoria de Fiscalização de 
Produtos Controlados (DFPC) ou pelo Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC), conforme 
for o caso. (SOMENTE PARA OS LOTES 01, 05, 08, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 20 e 21)

6.5 - DECLARAÇÕES

6.5.1 - Declaração de que o licitante não se acha declarado inidôneo para licitar e contratar com o Poder Pú -
blico ou suspenso do direito de licitar ou contratar com a Administração Estadual; e declaração de que o lici-
tante não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e me-
nores de 16 anos realizando qualquer trabalho, conforme determina o inciso V do artigo 27 da Lei federal nº.  
8.666/93 (com redação dada pela Lei federal nº. 9854 de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de apren -
diz, na forma da lei. As declarações serão conforme modelos a seguir:
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DECLARAÇÃO

A empresa ..................................................,  CNPJ n.º ...............................,  declara,  sob as penas da lei, que, até a 
presente  data,  inexistem  fatos  impeditivos  para  sua  habilitação,  no  presente  processo  licitatório,  ciente  da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Data e local

_____________________________________

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

DECLARAÇÃO

A empresa ................................................, CNPJ n.º ..............................., declara, sob as penas da lei, que na mesma 
não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos ou a realização de qualquer  
trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da lei.

Data e local                     

_____________________________________

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

6.6 – DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

6.6.1 - O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela Unidade Cadastradora 
da Secretária de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG poderá apresentá-lo para utilizar-se de docu -
mento nele constante como substituto de documento exigido para este certame, desde que o documento do 
CRC esteja com a validade em vigor. Caso o documento constante no CRC esteja com a validade expirada,  
tal documento não poderá ser utilizado como substituto, devendo ser apresentado o documento exigido para 
este certame com a validade em vigor.

6.6.1.1 – Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para este certame, sendo desconsidera-
dos todos os outros documentos do CRC, mesmo que estejam com a validade expirada.

6.6.2 -  Os  documentos  exigidos  para  habilitação  poderão  ser  apresentados em original  ou por  qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório competente ou em cópia simples acompanhada do respectivo  
original para ser autenticada pelo pregoeiro ou por membro de sua equipe de apoio, no momento da análise  
dos documentos de habilitação, ou ainda em publicação feita em veículo de imprensa apropriado.

6.6.2.1 - Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios oficiais de órgãos e 
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

6.6.2.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no 
momento  da  verificação.  Ocorrendo  essa  indisponibilidade  e  não  sendo  apresentados  os  documentos 
alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado. 

6.6.3 - O não atendimento a qualquer das condições aqui previstas provocará a inabilitação do licitante ven-
cedor interino.

7 - DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO

7.1 - No dia e horário indicado no Preâmbulo deste edital o Pregoeiro iniciará a sessão pública do pregão 
eletrônico, com a abertura das propostas comerciais. 

7.1.1 -  Abertas  as  propostas  comerciais,  estas  serão  analisadas  verificando  o  atendimento  a  todas  as  
especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas 
aquelas que estiverem em desacordo.

7.1.2 – Após a abertura das propostas, no horário previsto neste edital, o Pregoeiro iniciará a sessão de lances 
do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas.

7.2 - DOS LANCES

7.2.1 - O pregoeiro fará a divulgação através do sistema eletrônico da análise de propostas e convidará os 
licitantes a apresentarem lances através do sistema eletrônico, observado o horário estabelecido e as regras de  
aceitação dos mesmos.
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7.2.2 - Durante o transcurso da sessão pública, serão divulgados, em tempo real, o valor e horário do menor 
lance registrado apresentado pelos licitantes, vedada a identificação do fornecedor, e as mensagens trocadas 
no chat do sistema.

7.2.3 - Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente  
registrado no sistema.

7.2.4 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar.

7.2.5 -  Caso o proponente não realize lances, será considerado o valor da proposta eletrônica apresentada 
para efeito da classificação final.

7.2.6 -  No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema 
eletrônico permanecerá acessível aos licitantes para a recepção dos lances. O pregoeiro, quando possível,  
dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

7.2.6.1 - quando a desconexão do pregoeiro persistir  por  tempo superior  a dez minutos, a sessão do pregão  
será suspensa  e  terá reinício  somente  após comunicação expressa aos participantes  de nova  data, se for o 
caso, e de horário para sua continuidade,  no endereço eletrônico utilizado para realização da sessão.

7.2.7 - o encerramento da fase de lances será por decisão  do pregoeiro, mediante encaminhamento de aviso  
de fechamento iminente dos  lances, após o que transcorrerá período de tempo de cinco até trinta minutos,  
aleatoriamente,   determinado   pelo   sistema eletrônico,   findo  o  qual  será  automaticamente  encerrado   o  
recebimento de lances.

7.3 - DO JULGAMENTO

7.3.1 - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO ofertado para o LOTE.

7.3.2 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro solicitará ao proponente classificado em primeiro lugar, e os 
quatro outros licitantes remanescentes, se houver, de cada lote licitado, obedecendo a ordem de classificação 
das propostas ou lances, exceção para os lotes 10 e 11, em que não se exigirá análise nas amostras, a entrega, 
no Centro de Material Bélico, do material licitado como amostra, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 
do  final  da  etapa  de  lances,  nas  condições  prevista  no  Anexo  I  deste  Instrumento  Convocatório,  em  
consonância com o art. 7º, § 7º do Decreto Estadual 44.786 de 18 de abril de 2008. A sessão de licitação será  
suspensa  durante  o  prazo  previsto  para  o  teste  das  amostras.  O  retorno  à  sessão  de  licitação  dar-se-á 
conforme quadro constante no preâmbulo deste Edital, oportunidade em que será divulgado o resultado 
do teste de amostra.

7.3.3 - Caso a amostra do material seja aceita pela Comissão de Teste do CMB designada para esse fim, o  
Pregoeiro,  após  verificação  da  condição  de  habilitação  da  proponente  melhor  classificada,  e  constatada  
regularidade da documentação, habilitará a proponente, passando para a fase de recursos. No caso das cinco 
primeiras  amostras  serem  rejeitadas  pela  Comissão  de  Teste  do  CMB,  serão  convocados  os  demais  
proponentes,  se houver, na ordem de classificação,  para apresentação da amostra.  Nesta situação,  será a  
sessão de licitação suspensa mais uma vez, por período idêntico ao subitem anterior, para teste de amostra 
dos proponentes remanescentes. As datas para reabertura da sessão serão, após nova convocação, informadas 
pelo pregoeiro em chat. O procedimento descrito será adotado até a aceitação de uma amostra que atenda ao  
especificado em edital.

7.3.4 – Concluídos os trabalhos de avaliação das amostras pela Comissão de Teste do CMB, reabrindo o 
pregoeiro a sessão de licitação,  este informará aos participantes,  em chat,  o proponente provisoriamente 
vencedor do lote, ou seja, o proponente melhor classificado quanto ao preço, e que teve sua amostra aprovada  
em testes realizados pela Comissão designada para esse fim. O pregoeiro, ao informar quem é o licitante  
detentor da melhor oferta,  solicitará deste,  de imediato,  a comprovação de sua situação de regularidade, 
podendo esta comprovação se dar mediante encaminhamento da documentação, e da proposta atualizada com 
os valores obtidos no Pregão, via Fax (31) 2123-1072, ou e-mail:  cmb-pregao@pmmg.mg.gov.br, no prazo 
de 30 (trinta) minutos, com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada no prazo máximo de 
2 (dois) dias úteis, para a Seção de Licitações e Contratos do CMB – Centro de Material Bélico da PMMG,  
situado na Av. Amazonas, 6745, bairro Gameleira, Belo Horizonte – MG. Entrada pelo 5º Batalhão da Policia  
Militar.

7.3.5- Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender às exigências 
fixadas neste Edital, ou determinar preços manifestamente inexeqüíveis.
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7.3.5.1 - Quando necessário, o pregoeiro poderá solicitar ao licitante que demonstre a exeqüibilidade de seus  
preços.

7.3.5.2 -  O pregoeiro consultará  por  meio eletrônico,  quando for  o  caso,  a  situação de regularidade do 
licitante  detentor  da melhor  proposta  perante  o Cadastro Geral  de  Fornecedores  – CAGEF,  do Sistema 
Integrado de Administração de Materiais e Serviços, SIAD, nos documentos por ele abrangidos.

7.3.5.3 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor.

7.3.5.4 - Se a proposta ou lance de menor valor 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,  sendo  o  respectivo 
proponente declarado vencedor.

7.3.6 - Após a apuração da menor proposta válida, observada a classificação das propostas até o momento, 
será assegurado às pequenas empresas o direito de preferência à contratação, observadas as seguintes regras: 

7.3.6.1 - O pregoeiro convocará através do  chat a pequena empresa detentora da proposta de menor valor 
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.

7.3.6.2 – Realizado novo lance, nos termos do subitem anterior, o pregoeiro examinará a aceitabilidade deste,  
quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

7.3.6.3 -  Sendo aceitável  a nova oferta de preço, a confirmação das condições habilitatórias da pequena  
empresa obedecerá ao procedimento previsto no item 7.3.4.

7.3.6.3.1 -  Havendo  alguma  restrição  na  comprovação  da  regularidade  fiscal,  será  assegurado  o  prazo 
previsto no item 6.2.7.5 e 6.2.7.7, para a devida e necessária regularização.

7.3.6.3.2 -  Se  houver  a  necessidade  de  abertura  do  prazo  para  a  pequena  empresa  regularizar  sua 
documentação fiscal, o pregoeiro deverá suspender a sessão de pregão para o lote específico e registrar no  
chat que todos os presentes ficam, desde logo, intimados 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.

7.3.6.4 -  Constatado o  atendimento das  exigências  fixadas  no edital,  a  pequena  empresa  será  declarada 
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

7.3.6.5 -  Se  a  pequena  empresa  não  apresentar  proposta  de  preços  ou  não  atender  às  exigências  de 
habilitação, o pregoeiro convocará as pequenas empresas remanescentes que estiverem na situação de empate  
prevista no subitem 7.3.6.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

7.3.6.6 - Caso não haja pequena empresa dentro da situação de empate ou não ocorra a apresentação de nova  
proposta de preço ou não sejam atendidas as exigências documentais de habilitação, o pregoeiro adjudicará o  
objeto do certame ao licitante originalmente declarado vencedor.

7.3.6.7 - O disposto neste item (7.3.6) somente se aplicará quando a melhor oferta válida não tiver sido  
apresentada por pequena empresa.

7.3.7  - Após a aplicação do critério de desempate, se houver, o pregoeiro poderá negociar com o autor da 
oferta de menor valor com vistas à redução do preço;

7.3.8  -  Da  sessão,  o  sistema  gerará  ata  circunstanciada,  na  qual  estarão  registrados  todos  os  atos  do 
procedimento  e  as  ocorrências  relevantes,  que  estará  disponível  para  consulta  no  site 
www.compras.mg.gov.br.

8  –  DA  SUSPENSÃO  DA  SESSÃO  PARA  TESTE  DAS  AMOSTRAS,  COM  POSTERIOR 
HABILITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

8.1 – Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro solicitará ao proponente classificado em primeiro 
lugar, e os dois outros licitantes remanescentes, se houver, de cada lote licitado, exceção para os lotes 01,  
10, 11, 15, 16, 18, 20 e 21,  obedecendo a ordem de classificação das propostas ou lances, a entrega do 
material licitado como amostra, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do final da etapa de lances, nas 
condições prevista  no Anexo I  deste Instrumento Convocatório,  em consonância  com o art.  7º,  § 7º do  
Decreto Estadual 44.786 de 18 de abril de 2008. A sessão de licitação será suspensa durante o prazo previsto  
para  o  teste  das  amostras.  O  retorno  à  sessão  de  licitação  dar-se-á  conforme  quadro  constante  no 
preâmbulo deste Edital, oportunidade em que será divulgado o resultado do teste de amostra.
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8.2 - Caso a amostra do material seja aceita pela Comissão de Teste designada para esse fim, o Pregoeiro,  
quando da reabertura da sessão de licitação, solicitará do proponente melhor classificado, conforme item 
7.3.4  do  Edital,  envio  da  documentação  de  habilitação.  Constatada  a  regularidade  da  documentação 
encaminhada, habilitará o proponente melhor classificado, passando para a fase de recursos. Vencida a etapa 
recursal, adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado 
pelo Ordenador de Despesas. Em caso das cinco primeiras amostras serem rejeitadas pela Comissão, serão  
convocados os demais proponentes,  se houver,  na ordem de classificação para apresentação da amostra.  
Nesta situação, será a sessão de licitação suspensa mais uma vez, por período idêntico ao subitem anterior,  
para teste de amostra dos proponentes remanescentes. O procedimento descrito será adotado até a aceitação 
de uma amostra que atenda ao especificado em edital.

9 - DOS RECURSOS

9.1 -  Declarado o vencedor, com a habilitação do proponente melhor classificado pelo Pregoeiro, qualquer  
licitante terá o prazo de até 10 minutos para manifestar, imediata e motivadamente,  exclusivamente por 
meio eletrônico, em campo próprio, a intenção de recorrer, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis 
para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar  
contra-razões, em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-
lhes assegurada vista imediata dos autos.

9.1.1  –  Os  procedimentos  para  interposição  de  recursos,  compreendida  a  manifestação  da  intenção  do 
licitante durante a sessão pública, e o encaminhamento das razões de recurso e de eventuais contra-razões  
pelos  demais  licitantes,  serão  realizados  exclusivamente  por  meio  do  sistema eletrônico,  em formulário 
próprio.

9.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, na forma e prazo estabelecidos no subitem 8.1 
deste Edital,  importará a decadência do direito de interposição de recurso e a adjudicação do objeto da  
licitação pelo Pregoeiro ao vencedor, na própria sessão.

9.3  – O  recurso  contra  a  decisão  do  Pregoeiro  terá  efeito  suspensivo,  exceto  quando  manifestamente 
protelatório ou quando o Pregoeiro puder decidir de plano.

9.4 – Os recursos serão decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis pela autoridade competente.

9.5  -  O  acolhimento  de  recurso  importará  na  validação  exclusivamente  dos  atos  suscetíveis  de 
aproveitamento.

9.6 - Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais.

10 - DA  HOMOLOGAÇÃO

10.1 - Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro registrará o preço da licitante vencedora, bem como das 
demais empresas que desejarem registrar ao mesmo preço da primeira, com a posterior homologação do 
resultado pela Autoridade Competente.

10.2 –  Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a  
Autoridade  Competente  registrará  o  preço  da  licitante  vencedora,  bem como das  demais  empresas  que 
desejarem registrar ao mesmo preço da primeira e homologará o procedimento licitatório.

11 – DA  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1  – Homologado  o  resultado  da  licitação,  respeitada  a  ordem  de  classificação  e  a  quantidade  de  
fornecedores a serem registrados, o Centro de Material Bélico – CMB, Gerenciador do Registro de Preços,  
convocará os interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo máximo de até 5 (cinco) 
dias úteis, que, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas  
condições estabelecidas. 

11.2 – A Ata de Registro de Preços deverá ser firmada por representante legal do detentor ou por procurador 
com  poderes  para  tal,  mediante  comprovação  através  de  contrato  social  ou  instrumento  equivalente  e 
procuração, respectivamente, juntamente com cópia de cédula de identidade.

11.2.1 - O preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão divulgados no Diário Oficial do 
Estado de Minas Gerais e ficarão disponibilizados durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, no 
site: www.compras.mg.gov.br.

11.3  –  A contratação  com  os  fornecedores  registrados  será  formalizada  por  intermédio  de  instrumento 
contratual:  emissão de Nota de Empenho de Despesa, autorização de fornecimento ou outro instrumento 
similar.
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11.3.1 - Por força do disposto no Decreto estadual nº 45.902/12, para se efetuar o registro dos fornecedores é  
necessário que estes estejam credenciados/cadastrados no Cadastro Geral  de  Fornecedores do Estado de  
Minas Gerais - CAGEF.

11.4 – O licitante vencedor do certame será convocará oficialmente, no prazo máximo de até 5 (cinco) dias 
úteis, para assinar da Ata e em outros 5 (cinco) dias úteis devolvê-la devidamente assinada, sob pena de 
decair seu direito, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei federal nº 8.666/93.

11.5 - O prazo de assinatura da Ata estipulado no subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período,  quando  solicitado  durante  seu  transcurso  pela  licitante  vencedora,  e  desde  que  haja  motivo  
justificado aceito pelo Gestor do Registro de Preços.

11.6 – Os licitantes que concordarem em executar o objeto da licitação pelo preço do primeiro colocado,  
também, serão convocados para assinar a Ata de Registro de Preços.

11.7  -  A Ata  de  Registro  de  Preços  não  obriga  a  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  e  os  outros  órgãos 
participantes ou “caronas” a adquirir os materiais nela registrados, nem firmar contratações nas quantidades 
estimadas, podendo realizar licitações específicas para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação 
pertinente, hipótese que, em igualdade de condições, os beneficiários do registro terão preferência.

11.7.1 - O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do  
registro, quando a Polícia Militar de Minas Gerais, ou qualquer dos Participantes, optar pela aquisição do  
objeto cujo preço está registrado, por outro meio legalmente permitido, que não a Ata de Registro de Preços, 
e o preço cotado neste for igual ou superior ao registrado.

11.8 - A proposta da licitante poderá ser desclassificada até a assinatura da Ata de Registro de Preços, se tiver 
a Polícia Militar de Minas Gerais conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua  
regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira. Neste caso, poderá ser procedida 
nova classificação, efetuando-se a convocação das licitantes remanescentes, em ordem crescente de preços.

12- DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

12.1  – A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua assinatura, 
podendo ser prorrogada por igual período, nos termos do o art. 14, do Decreto estadual nº 44.787/08.

12.2 – Os preços registrados não sofrerão reajuste pelo período de 12 (doze) meses, conforme art. 2º, da lei nº  
10.192/01.

12.3 – Decorridos 12 (doze) meses, e em havendo prorrogação da Ata, os preços registrados poderão ser  
reajustados,  com fulcro  no  IPCA,  iniciando a  contagem de  tempo  a  partir  da  data  da  apresentação  da  
proposta.

13. – DA  ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1 – A Ata de Registro de preços poderá ser  alterada,  em razão de variação dos preços praticados no  
mercado, respeitando o disposto no art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 1993.

13.2 –  A Polícia Militar de Minas Gerais avaliará, trimestralmente, o mercado; promoverá as negociações 
necessárias ao ajustamento do preço, e publicará eventuais variações nos preços registrados.

13.2.1 - As alterações de preços serão publicados no Diário Oficial do Estado.

13.3 – Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no  
mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata de Registro  
de Preços promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

13.3.1 –  Quando os preços inicialmente registrados tornar-se inferior ao praticado no mercado, a Polícia  
Militar de Minas Gerais, órgão gerenciador, deverá:

13.3.1.1 - Convocar o fornecedor detentor do preço registrado visando à negociação para a redução de preços  
e sua adequação ao praticado pelo mercado;

13.3.1.2 - Liberar o fornecedor detentor do preço registrado do compromisso assumido, quando frustrada a 
negociação, respeitados os contratos firmados;

13.3.1.3  -  Convocar  os  demais  fornecedores  detentores  dos  preços  registrados  e,  na  recusa  desses,  ou 
concomitantemente,  os  licitantes  remanescentes  do  processo  licitatório,  visando  igual  oportunidade  de 
negociação, observada a ordem de registro e negociação. 

13.3.2 -  Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor  detentor do 
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preço registrado, com fulcro no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/93, não puder cumprir o  
compromisso, mediante requerimento devidamente comprovado, o Órgão Gerenciador / PMMG poderá:

13.3.2.1 - negociar os preços;

13.3.2.2  -  frustrada  a  negociação,  liberar  o  fornecedor  detentor  do  preço  registrado  do   compromisso 
assumido, sem aplicação da penalidade, desde que confirmada a veracidade dos  motivos e comprovantes  
apresentados, antes do pedido de  fornecimento;

13.3.2.3  -  convocar  os  demais  fornecedores  detentores  dos  preços  registrados  e,  na  recusa   desses,  ou 
concomitantemente,  os  licitantes  remanescentes  do  processo  licitatório,  visando  igual  oportunidade  de 
negociação, observada a ordem de registro e negociação. 

13.4 - Não havendo êxito nas negociações, a Polícia Militar de Minas Gerais, Gestora do Registro de Preços 
deverá  proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da  
contratação mais vantajosa.

14- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

14.1 – O fornecedor terá seu preço registrado cancelado quando:

14.1.1 - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

14.1.2 - não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela  
Administração, sem justificativa aceitável;

14.1.3 - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior  àqueles praticados  
no mercado;

14.1.4 - a Administração tiver presentes razões de interesse público.

14.2 – O cancelamento do Registro de Preços, nas hipóteses previstas no subitem anterior,  assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade  competente da Polícia Militar 
de Minas Gerais. 

14.3 –  O  fornecedor  poderá  solicitar  o  cancelamento  do  seu  registro  de  preços,  na  ocorrência  de  fato  
superveniente, que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso  fortuito ou de 
força maior, devidamente comprovados.

15 - DA CONTRATAÇÃO

15.1 – A contratação será realizada após a indicação do(s) vencedor(es) pela Polícia Militar de Minas Gerais, 
sendo formalizada por instrumentos hábeis, tais como contrato, nota de empenho de despesa, autorização de  
compra,  sendo  o  fornecedor  convocado  para  assinar  o  contrato  ou  retirar  o  instrumento  equivalente, 
conforme disposto nos arts. 62 e 64 da Lei federal nº 8.666/93 e na Ata de Registro de Preços, no prazo de 05 
(cinco) dias, sob pena de aplicação do disposto no caput do artigo 81, da Lei federal nº 8.666/93.

15.1.1 –  A Polícia Militar de Minas Gerais, Órgãos Participantes e os órgão “caronas”não estão obrigados a 
contratarem os fornecimentos nas quantidades registradas, ficando a seu exclusivo critério a definição da  
quantidade e o momento do fornecimento.

15.1.2 – Os quantitativos totais expressos no Anexo I são estimados e representam as  previsões dos 
Órgãos Participantes para as compras durante o prazo de 12 (doze) meses.

15.1.3  –  O  fornecedor  detentor  do  preço  registrado  ficará  obrigado  a  atender  todos  os  pedidos  de  
fornecimento conforme descrição e especificação do Anexo I, efetuados durante a vigência desta Ata.

15.1.4 –  O fornecedor detentor do preço registrado conforme o inciso XIII, do art. 55 ,da Lei federal nº  
8.666/93, na contratação, deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação e 
estar cadastrado no Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF, nos termos do Decreto estadual nº 45.902/12,  
durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços.

15.1.5 – Caso o fornecedor detentor do preço registrado não apresente situação regular no ato da emissão da  
nota de empenho, não compareça quando convocado ou não retire o empenho no prazo estipulado, ensejará,  
nestas hipóteses, a convocação dos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação.

15.2 - Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato ou instrumento equivalente, 
decorrente  desta  licitação,  somente  será  analisada  se  apresentada  antes  do  decurso  do  prazo  para  tal  e  
devidamente fundamentada.
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15.3 – O local, o prazo e as demais condições para o fornecimento do objeto estão estabelecidos no Anexo I  
deste Edital e serão considerados, a cada contratação, em função do Órgão Participante.

16 - DO PAGAMENTO

16.1 - O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, a 
crédito do beneficiário em um dos bancos credenciados pelo Estado, no prazo de 30 (trinta) dias corridos da 
data de aceitação do bem, pela CONTRATANTE, acompanhado dos documentos fiscais.

16.2 -  Na ocorrência da necessidade de providências complementares por parte de empresa vencedora do 
certame, o decurso do prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a contagem a partir da data em 
que estas forem cumpridas, caso em que não será devida a atualização financeira.

16.3 - A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária dos Órgãos e Entidades 
Participantes  do  Registro  de  Preço,  do  orçamento  em  vigor  no  exercício  financeiro  em  que  ocorrer  a 
contratação.

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1 – Ao fornecedor que descumprir total ou parcialmente as obrigações assumidas com a Administração  
Pública Estadual,  serão aplicadas as sanções previstas no artigo 38 do  Decreto estadual nº 45.902/12, de 27 
de janeiro de 2012, com  a observância do devido processo administrativo, respeitando-se o contraditório e a  
ampla defesa, de acordo com o disposto na Lei estadual nº 14.148, de 31Jan02, além dos seguintes critérios:

17.1.1 –  ADVERTÊNCIA ESCRITA, comunicação formal de desacordo quanto à conduta do fornecedor 
sobre  o  descumprimento  de  contratos/instrumentos  equivalentes  e  outras  obrigações  assumidas,  e  a 
determinação da adoção das necessárias medidas de correção.

17.1.2 – MULTA

17.1.2.1  –  MULTA MORATÓRIA,  pelo  atraso  injustificado  na  execução  do  contrato,  nos  seguintes  
percentuais:
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento não 
realizado;
b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de atraso superior a 30 (trinta)  
dias;

17.1.2.2 –  MULTA COMPENSATÓRIA, pela inexecução total ou parcial do contrato, de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, ou entrega do objeto com vícios ou defeitos ocultos que 
o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor, ou, ainda, fora das especificações  
contratadas;

17.2 - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE 
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, nos termos e prazos definidos no 
artigo 6º da Lei estadual nº 13.994/01 e nos artigos 38 e 39 do Decreto estadual nº 45.902/2012;

17.3  -  DECLARAÇÃO  DE  INIDONEIDADE  PARA  LICITAR  OU  CONTRATAR  COM  A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será  concedida sempre que o contratado ressarcir  a  Administração Pública  Estadual  pelos  prejuízos  
resultantes de sua ação ou omissão, obedecido o disposto no inciso IV, do artigo 38, do Decreto estadual nº  
45.902/2012.

17.4 - O valor da multa aplicada, nos temos do subitem 16.1.2 deste Edital, retido dos pagamentos devidos 
pela Administração Pública Estadual ou cobrado judicialmente.

17.5  - As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos órgãos de  
controle, pela Ordenador de Despesas do CMB.

17.6 – As sanções previstas nos itens 16.1.1, 16.2 e 16.3, deste Edital poderão ser aplicadas cumulativamente 
à prevista no subitem 16.1.2, assegurado o direito de defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, a contar da data de intimação do ato, com exceção da penalidade de declaração de inidoneidade para  
licitar ou contratar com a Administração Pública Estadual, cujo prazo para defesa é de 10 (dez) dias úteis a 
contar da intimação do ato, conforme § 4º, inciso IV do artigo 38, do Decreto estadual nº 45.902/2012.

17.5 – Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior 
ou caso fortuito, desde que devidamente comprovados.
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18 - DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1 - Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após o encaminhamento da proposta não serão  
aceitas alegações de desconhecimento.

18.2 – Na contagem dos prazos estabelecidos para o presente certame:

18.2.1 – exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento, e consideram-se os dias consecutivos; e 

18.2.2 – só se iniciam e expiram os prazos em dia de expediente no órgão ou na entidade. 

18.3 - Até o quinto dia após a publicação do aviso do Edital, contado na forma do subitem anterior, qualquer  
pessoa, inclusive licitante, poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório do Pregão.

18.3.1 -  Quaisquer  esclarecimentos  sobre  este  Edital  deverão  ser  solicitados,  por  escrito,  ao  Centro  de 
Material Bélico (CMB) endereçados à Seção de Licitações e Contratos, localizada à Av. Amazonas, 6.745,  
bairro Gameleira, Belo Horizonte – MG. A consulta poderá ser encaminhada, também, para o e-mail: cmb-
pregao@pmmg.mg.gov.br, ou ainda por FAX, para o número (31) 2123-1072, no prazo do subitem 17.3.

18.3.2 - Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se identificar (CNPJ, Razão  
Social  e nome do representante que pediu esclarecimentos) e disponibilizar  as informações para contato  
(endereço completo, telefone, FAX e e-mail).

18.3.3 - Os esclarecimentos das consultas formuladas serão divulgados mediante correspondências enviadas  
às potenciais licitantes, por correio, FAX ou e-mail.

18.4  – Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da sua  
protocolização,  apoiado pelo setor técnico responsável  pela elaboração do Edital  ou pelo órgão jurídico,  
conforme o caso. 

18.5 – Será designada nova data para a realização do certame quando:

18.5.1 – For acolhida a impugnação contra o ato convocatório.

18.5.2 – O Pregoeiro não responder dentro do prazo estabelecido no subitem 17.4 e

18.5.3  –  Houver  qualquer  modificação  no  ato  convocatório,  exceto  quando  a  alteração  não  afetar  a 
formulação das propostas.

18.6 – A designação de nova data exige divulgação pelo mesmo instrumento em que se deu aquela do texto 
original.

18.7 – A não-impugnação do Edital, na forma e tempo definidos, acarreta a decadência do direito de discutir,  
na esfera administrativa, as regras do certame.

18.8  - É facultado  ao  Pregoeiro  ou  à  Autoridade  Superior  em  qualquer  fase  do  julgamento  promover  
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem 
como solicitar  aos  Órgãos competentes  a  elaboração de pareceres  técnicos  destinados a  fundamentar  as  
decisões.

18.9 - É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pregão.

18.10  -  O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, nos respectivos contratos,  
conforme previsto no § 1º, do art. 65, da Lei federal nº. 8.666/93.

18.11 - É VEDADO à CONTRATADA subcontratar o objeto deste pregão.

18.12 - A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato  
superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.

17.13 -  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 
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

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

18.15  – É responsabilidade do licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão  
pública do pregão, assumindo o ônus decorrente da perda de negócios se não atender a quaisquer mensagens 
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emitidas pelo Pregoeiro ou pelo sistema, ou de sua desconexão.

18.16  - Informações  complementares que  visem  fornecer  maiores  esclarecimentos  sobre  a  presente 
licitação serão prestadas pelo Pregoeiro, no horário de 09:00 às 12:00 ou de 13:00 às 16:30, de segunda a 
sexta-feira, pelo Fax (31) 2123-1072 ou pelo e-mail: cmb-pregao@pmmg.mg.gov.br;

18.17 - Este Edital encontra-se disponível gratuitamente no site www.compras.mg.gov.br.

18.18 –  Poderão  participar  como  “carona”  neste  Registro  de  Preço,  outros  órgãos  e  entidades  da 
Administração Pública.

Belo Horizonte/MG, 20 de agosto de 2013.

VALÉRIO SENA DE MENEZES, 2º SGT PM

Pregoeiro

Examinado, aprovado e de acordo: 

Jorge Eustáquio Netto Armando
Assessor Jurídico 
OAB/MG 94.872

Wagner Eustáquio de Assis, Ten Cel PM
Ordenador de Despesas
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

Termo de Referência

Justificativa da Contratação Aquisição de Equipamentos e Apetrechos Policiais  através de registro de 
Preço para atender demanda da PMMG e órgãos participantes.

LOTE 01
ITEM 01

1. Objeto.
Munição cal 12 real para treinamento

2. Definição do Objeto.
120 ( Cento e Vinte milheiros) de Munições cal 12 real para treinamento

3. Características Gerais 
Munição Calibre 12/70; Real para treinamento, bucha plástica, pólvora e chumbo 3T; estojo plástico (HI-
IMAPCT).
 
4. Garantia
Do fabricante

5. Aceitação e Rejeição
As Munições que não satisfizerem aos requisitos especificados nesta norma serão rejeitadas.

ITEM 02

1. Objeto
Munição calibre 38 real para treinamento. 

2. Definição do Objeto
220 ( Duzentos e Vinte milheiros) de Munições calibre 38 real para treinamento. 

3. Características Gerais 
Munição cal  38 Real para treinamento EOPP(Encamisado, obturado, ponta Plana), estojo metálico em latão 
boxer, projétil encapsulado, formato ogival ponta plana 158 grains, não toxica,  velocidade mínima de  229 
m/s.

4. Garantia
Do fabricante

5. Aceitação e Rejeição
As Munições que não satisfizerem aos requisitos especificados nesta norma serão rejeitadas.

ITEM 03

1. Objeto
Munição real para treinamento calibre .40 S&W.

2. Definição do Objeto
798 ( Setecentos e noventa e oito milheiros) de Munições real para treinamento calibre .40 S&W.

3. Características Gerais 
Munição Calibre .40 S&W Real para treinamento, não tóxica;; carga 180 Grains; estojo metálico em latão  
boxer, projétil encapsulado, formato ogival ponta plana, pesando 180 grains, velocidade mínima de 302 m/s.
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4. Garantia
Do fabricante

5.Aceitação e Rejeição
As Munições que não satisfizerem aos requisitos especificados nesta norma serão rejeitadas.

ITEM 04

1. Objeto
Munição real para treinamento calibre 9mm Luger.

2. Definição do Objeto
105 ( cento e cinco milheiros) de Munições real para treinamento calibre 9mm Luger.

3. Características Gerais 
Munição Calibre 9mm Real para treinamento, não tóxica;; carga 124 Grains; estojo metálico em latão boxer,  
projétil encapsulado, formato ogival ponta plana, pesando 124 grains, velocidade mínima de 338 m/s.

4. Garantia
Do fabricante

5.Aceitação e Rejeição
As Munições que não satisfizerem aos requisitos especificados nesta norma serão rejeitadas.

LOTE 02

1 Objeto
Máscara Facial Panorâmica contra gases

2. Definição do Objeto
6.200 (seis mil e duzentos) Máscaras Facial Panorâmica contra gases

3 Características Gerais. 
3.1 Máscara  facial  panorâmica  completa,  cobrindo  totalmente  o  rosto  do  usuário,  sendo  a  peça  facial  
produzida em borracha ou neoprene oferecendo flexibilidade total para ajustes em qualquer formato de rosto, 
com 5 ou 6 pontos  de ajuste de  forma  a obter vedação total, na cor preta, resistente a agentes químicos, 
gases lacrimogêneos (CS, CN, OC e outros).

Deverá conter 01 (uma) abertura para fixação de filtro. 

Deverá vir acompanhada de 3 filtros sendo 2 (dois) de reserva, do tipo combinado(s) químico, classe 2, P2 ou  
P3, para até 5.000 ppm de vapores orgânicos e filtro mecânico, com eficiência de 94% a 99,97% de retenção.

Oferecer proteção em ambientes com um mínimo de 18% de oxigênio.

O visor deve ser transparente e resistente a impacto, flexível ou rígido, fixado à peça facial, antiembaçante, e 
permitir a visão periférica, sem apresentar distorção óptica. A aranha deve ser produzida em elastodieno ou 
borracha, com ajuste perfeito da peça facial ao perímetro de contato com o rosto, proporcionando perfeita  
selagem. 

A máscara de proteção contra gases deverá ser predominantemente na cor  preta. 

As válvulas de inalação e demais mecanismos da máscara deverão estar posicionados no conjunto, de modo a 
não prejudicar o campo de visão periférica e panorâmica do usuário permitindo a visada com armas curtas e 
longas.  Objetivando uma boa  visibilidade e conforto,  o equipamento deverá permitir uma respiração 
satisfatória sem embaçar o  visor. 
Possuir diafragma amplificador de voz, facilitando a comunicação entre os usuários em ambientes ruidosos.
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4. Características do Filtro
Filtro combinado para máscara de gás, classe 2, P2 ou P3, para até 5.000 ppm de vapores orgânicos e filtro 
mecânico, com eficiência de 94% a 99,97% de retenção. 

Possui recheio de carvão ativado multiuso para retenção de (CS, CN, OC e outros).

Deve oferecer proteção em ambientes com um mínimo de 18% de oxigênio. 

O seu engate/ajuste ao corpo da máscara deverá produzir perfeita selagem.

Os filtros devem ser compatíveis para utilização na máscara especificada.

5 Embalagem
Bolsa própria para transporte e acondicionamento da mascara e filtro. 

6 Plano de Amostragem 
Para  fins  de  realização  de  inspeção visual,  manual,  metrológicas,  a  empresa  que  restar  classificada  em 
primeiro lugar, e as duas remanescentes, se houver, após a fase de lances, ser-lhe-ão concedidos 5(cinco) dias  
úteis  para apresentação de amostra ou protótipo e no máximo 15 (quinze) dias uteis para o teste.

7 Aceitação e Rejeição
A máscaras e filtros que não satisfaçam os requisitos especificados nesta norma será rejeitada.

LOTE 03

1. Objeto.
Capacete Anti tumulto

2. Definição do Objeto.
3.308 (três Mil trezentos e oito) Capacetes Anti tumulto

3 Descrição do Material
Capacete  para  proteção contra  projéteis  não  balísticos,  tais  como:  pedras,  latas,  tijolos,  pilhas,  garrafas,  
golpes com ferramentas, madeira ou barras de ferro e outros materiais presentes em distúrbios civis. O casco  
deverá ser confeccionado na cor preta, fosca, em material com propriedades mecânicas, que assegurem alta 
capacidade de absorção de energia, com formato que ofereça proteção para o crânio e nuca do usuário de  
acordo com as especificações da presente norma, devendo ter modelo em tamanho que atenda as diferenças  
anatômicas individuais dos possíveis usuários com as características abaixo elencadas:

Confeccionado em material de acetato bute-estireno (ABS) que proporcione proteção integral ao crânio; o  
tamanho e o formato deverão atender ao estipulado, com tolerância até o limite de 10 mm, ser indeformável  
quando submetido às intempéries, mantendo sempre sua forma original sem amassaduras, trincas ou outras 
deformações decorrentes de impactos ou quedas;

Proporcionará alta resistência à penetração de objetos pontiagudos e alta capacidade de absorção de energia 
quando sofrer impactos.Terá espaços internos que possibilitem o uso de equipamentos de comunicação;

Possuirá acabamento externo liso, na cor preta fosco ( pintura) sendo que, na borda do casco, em toda a sua  
extensão,  terá  acabamento  de  perfil  de  borracha  fixado  com  cola  própria  que  não  permita  seu 
desprendimento;

3.1 internamente o mesmo deverá conter:
Em sua parte superior, almofada de EVA macia de 5 mm de espessura para absorção de impactos;
Nas laterais, na altura das orelhas, espuma de densidade 40 revestida de vaqueta conforme figura “G”, sendo 
a mesma fixada ao casco com velcro;
em  caso  de  alteração  nas  medidas  exigidas  nesta  especificação,  o  fabricante  deverá  apresentar  
certificado/nota do material (matéria prima) adquiridos e utilizados na fabricação do produto em questão.
As  condições   físicas  e  químicas  da  matéria-prima  utilizada  no  casco  deverá  possuir  as  características 
mencionadas na tabela abaixo:         
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TABELA 01 – CONDIÇÕES FÍSICAS E QUÍMICAS DA MATÉRIA PRIMA

CARACTERÌSTICAS VALOR TOLERÂNCIA
Resistência à tração (CC) 520 kg/cm -5 A +00
Retração (CD) 9%  1%
Alongamento (CD) 1%  0,3%
Módulo de flexão (CD) 15.000 kg/cm2 -5% A + 00
Flamabilidade (CC) lenta em min. Min. 1 minuto

4 CARNEIRA (suspensão interna)

Deverá permitir regulagem variando de 500 a 620 mm +-10mm em seu perímetro, sendo fixada no capacete 
da seguinte forma descrita abaixo:

4.1. uma faixa de suporte da carneira com as seguintes características:

Uma fita de poliamida de 25 mm+-2mm por 0,5 mm de espessura, e de comprimento de 500 mm,+-10mm 
tendo no seu verso um velcro de 25 mm+-2mm fêmea

a fita acima citada será presa ao casco por seis arrebites com presilha de polímero, conforme figura “A”  
abaixo;

FIGURA “A”

Na nuca será presa por uma chapa de policarbonato, com 1 mm de espessura, sendo rebitada no casco, nas 
dimensões citadas na figura “B”;

Terá as extremidades recobertas as duas faces por velcro fêmea, devendo permitir a passagem de tira de 
poliamida de 20 mm+-2mm por 1,3 mm de espessura do conjunto da jugular, n.º 4 figura “F”;

Ter costurado uma tira de couro vaqueta 1,5 mm de espessura por 30 mm+-2 de largura e 100 mm+-5mm de 
comprimento, com velcro macho de 25 mm+-2mm na extremidade, nº 6 da figura “B”;

Ter uma fita de velcro fêmea de 25 mm+-2mm de largura por 40 mm+-3mm de comprimento costurada na 
chapa de policarbonato, nº 1 da figura “B”;

Ter duas meias argolas de metal de 25 mm+-2mm, nº 3 figura “B”, que servirão de passador para a fita de 
poliamida do apoio de cabeça, nº 1 da figura “B”;

FIGURA “B”
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4.2 Preso duas almofadas protetora de nuca, nº 4 da figura “B”, com as seguintes características:

Revestida de napa couro tipo vestuário 0,7 mm moldado;
de espuma de densidade 40, no formato da figura “C”;

Revestida na face interna com velcro macho;         

FIGURA “C”

3.2. Na parte interna deverá possuir apoio de cabeça de forma a manter o crânio do usuário afastado do casco  
com as seguintes características:

Ser fixada por arrebites a faixa fixa do suporte da carneira simultaneamente à tira de couro que está presa ao 
casco;

A fixação à faixa fixa do suporte será em peça de couro tipo vaqueta de 1 mm de espessura, que pode ser  
observada no nº 6 figura “D”;
4.3. Na extremidade oposta, nº 3 da figura “D”, deverá ser da seguinte forma:
Ser de couro tipo vaqueta de 1 mm de espessura dos dois lados;

Ter duas fitas de poliamida de 25 mm+-2mm por 0,5 mm de espessura  e 145 mm+-5mm de comprimento 
com velcro macho e fêmea nas extremidades, nº 1 figura “D”;

Possuir tela de poliéster dupla permitindo melhor ventilação;

A tela de poliéster deverá ter debrum em napa de couro tipo vestuário 0,7 mm de espessura;
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LEGENDA
1 velcro fêmea de 25 mm;

     2 policarbonato de 1 mm de espessura;
     3 meia argola de metal de 25 mm;
     4 velcro fêmea;
     5 velcro fêmea lado oposto;
     6 couro tipo vaqueta 1,5 mm de espessura;
     7 velcro 25 mm macho;

LEGENDA
1. velcro macho;
2. napa couro tipo vestuário 0,7 mm moldada;
3. espuma densidade 40;



FIGURA “D”

4.4 a carneira, propriamente dita, deverá ter as seguintes características:

Comprimento total de 660 mm +-10mm.

Ser de fita de poliamida de 25 mm+-2mm por 0,5 mm de espessura e recoberta por napa de couro tipo  
vestuário de 0,7 mm de espessura, tudo costurado em neoprene de 3 mm+-0,2mm de espessura.

Possuir nas extremidades velcro macho e fêmea, nº 2 e 3 figura “E”;

Possuir cinco velcros de 25 mm macho para fixá-la na faixa fixa, nº 5 figura “E”.

FIGURA “E”
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LEGENDA

1. Fita de poliamida de 25 mm por 0.5 mm de espessura;
2. Velcro tipo macho de 25 mm; 
3. Velcro tipo fêmea de 25 mm;
4. Napa de couro tipo vestuário 0,7 mm de espessura;
5. Velcro tipo macho de 25 mm;
6. Neoprene de 3 mm de espessura.

LEGENDA

1. Fita de poliamida de 25 mm por 0,5 mm de espessura;
2. Velcro fêmea;
3. Couro tipo vaqueta de 1 mm de espessura costurado nos dois lados;
4. Tela de poliéster dupla;
5. Debrum em napa couro tipo vestuário 0,7 mm de espessura;
6. Couro tipo vaqueta de 1 mm de espessura costurado nos dois lados.



5. Jugular
Com regulagens faciais  e traseiras,  protetor de queixo regulável,  para melhor firmeza do casco e maior  
segurança do usuário, confeccionada com tira de poliamida de 20 mm por 1,3 mm de espessura, com as 
seguintes características:

Ser fixada no casco do capacete por rebites com arruela de metal;

Ter  duas  argolas  de  poliamida  de  30  mm  +-2mm,  com  o  escopo  de  permitir  melhor  articulação  dos  
componentes da jugular; 

5.1. As tiras que compõe a jugular serão:

De poliamida de 20 mm+-2mm por 1.3 mm de espessura por 305 mm (+/- 5 mm) já fixada as argolas.

Ter um passador de metal com rodízio em uma das extremidades, fixo à tira de poliamida com proteção de 
couro tipo vaqueta de espessura de 01 mm, n.º 1 figura “F”;

A tira  de poliamida  principal  será  revestida  de  velcro macho de 20  mm+-2mm por  110 mm+-5mm de  
comprimento na extremidade, sendo o restante 310 mm+-5mm,  com velcro fêmea. 

Deverá  ter  porta  queixo  em material  emborrachado,  flexível  e  ergonômico,  injetado em P.V.C.  macio  e 
anatômico;

Na extremidade deverá ter ponteira de couro, com encaixe para a tira de poliamida, composta por de couro de  
3 mm +- 0,3mm de espessura em uma face de 1 mm no verso, garantindo que a tira da jugular não permaneça  
no passador com rodízio de metal.

FIGURA “F”

6 Almofada Protetora de Orelha
Ter, nas laterais, na altura das orelhas, almofada de espuma com densidade 40, com as dimensões citadas na 
figura “G”, revestida de napa de couro tipo vestuário 0,7 mm moldada, sendo a face interna revestida de  
velcro macho, tendo, no casco do capacete, fixado por cola especial e preso pelo arrebite da carneira, velcro  
fêmea, que fixará as proteções.
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FIGURA  “G

Viseira
Oferecer transparência igual ou superior a 85% (oitenta e cinco por cento) e ser confeccionada em chapa de  
policarbonato com curvatura vertical e horizontal que acompanha o formato frontal do casco, com altura de 
180 mm+-5mm e mínimo de 3mm com tolerância +1mm de espessura, fixada através de rebites metálicos a 
um corpo de polímero poliacetal resistente;

Fechada, viseira baixa protegendo o usuário;

Aberta, a 90 º em relação à posição fechada;

O movimento da viseira terá como limitador 2 (duas) esferas metálicas móveis de travamento, existentes na  
base de apoio da viseira; tais esferas terão a função de reter o conjunto ótico abaixado ou levantado;
a base de fixação da viseira será confeccionada em peça de compolímero poliacetal injetado ergonômico.
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LEGENDA
− velcro macho;
− napa de couro tipo vestuário 0,7 mm moldada;
− Espuma densidade 40;



Todo o conjunto montado será fixado no capacete, por meio de um parafuso pelo lado interno, sendo a parte  
externa do conjunto fechada, não permitindo acesso ao mecanismo de travamento.

O conjunto terá acabamento externo em preto fosco.

8 Protetor de Nuca
Confeccionado em tecido resistente à propagação de chama (tecido exposto a 12 segundos de chama vertical, 
sendo que após a retirada da fonte de calor o material deverá extinguir a chama em até 15 segundos).

Com velcro macho de 50 mm+-5mm por 250 mm+-10mm de comprimento na parte superior, sendo este fixo 
no tecido de revestimento de lona de algodão, que se prestará à fixação no capacete da peça.
 
Produzido em EVA macio de 5 mm, +-0,3mm sendo na face externa fixado uma tira de polímero curva de 1 
mm, revestido nas duas faces com lona de algodão com tratamento auto extinguível para chama:

A trama do tecido lona de algodão: fiação – trama x urdume / cm² = 13x28 (lona 10), na cor preta;

8.1  O  protetor será  composto  por  três  tiras  de  EVA macio  de  5  mm +-0,2mm  com  as  seguintes  
características:

240 mm+-5mm por 40 mm,+-2mm  220 mm+-5mm por 40 mm+-2mm e 210 mm+-5mm por 40 mm+-5mm;
Todas as peças serão revestidas com lona de algodão e costuradas com linha de poliamida nº 40 na cor preta,  
de forma que as separe, permitindo melhor articulação.

9 Embalagem
Cada  capacete  será  fornecido  com  um  saco  individual  em  lona  para  sua  proteção  e  transporte,  com 
fechamento por meio de cordão e este conjunto, por sua vez, será acondicionado individualmente em caixas  
de papelão tendo externamente a identificação e quantidade do produto.
As caixas individuais  poderão ser acondicionadas em caixas coletivas que deverão apresentar externamente,  
a identificação e quantidade do produto.

10 Plano de Amostragem
Para fins  de realização das  inspeções  e  testes  de desempenho previstos  na presente  norma,  deverão ser  
apresentadas as seguintes amostras:

10.1 Na licitação: 
Para  fins  de  realização  de  inspeção visual,  manual,  metrológicas,  a  empresa  que  restar  classificada  em 
primeiro lugar, e as duas remanescentes, se houver, após a fase de lances, ser-lhe-ão concedidos 5(cinco) dias  
úteis  para apresentação de amostra ou protótipo e no máximo 15 (quinze) dias uteis para o teste.

10.2  No  Recebimento:  a  empresa  vencedora  deverá  acrescentar  ao  número  de  peças  adquiridas  as  
quantidades  abaixo relacionadas,  para realização das  inspeções  previstas  nesta norma e ensaios  julgados 
necessários pela Comissão Técnica, de acordo com a seguinte escala:
-  para  fornecimento de até 100 (duzentas) unidades: 01 (um) capacete;
- para fornecimento de até  100 a 300 unidades: 02 (dois) capacetes;  
- para fornecimento de 300 a 1000 unidades:  03 (Três) capacetes;
- para fornecimento acima de 1000 unidades:  04 (quatro) capacetes;

Os  capacetes  serão  retirados  aleatoriamente  dentre  as  unidades  entregues  pela  empresa  vencedora  para  
realização das inspeções e ensaios previstos nesta norma;

Para  fins  de aceitação do lote  amostrado,  todas  as  unidades  que compõem a amostra  deverão estar  em 
conformidade com a presente norma.

11 Inspeção Visual 
Será realizada uma inspeção visual nas amostras para verificação de sua conformidade com as especificações  
da presente norma, verificando a existência de rugas, bolhas, vincos,  rasgões,  cortes, furos ou quaisquer  
sinais que evidenciem defeitos ou inconformidade com as especificações da presente norma.
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12 Métodos de Ensaio e Procedimento

12.1 resistência a impactos no casco:

O capacete deve ser apoiado sobre uma cabeça de testes montada  em base maciça que não se deforme,  
colocada sobre uma superfície rígida com interposição de um lençol de borracha com espessura de 40 a 50  
mm;
Colocar o fecho da jugular na posição e apertar até sentir que o protetor superior do crânio está comprimido 
contra a cabeça de testes;

Fazer uma marca com caneta na extremidade inferior da fivela de regulagem do aperto da jugular e afrouxar 
38 mm a partir da marcação efetivada;

Sobre o capacete assim apoiado, deve-se deixar cair em queda livre de uma altura igual a 1.500 mm (mil e  
quinhentos milímetros) um corpo com 4 kgf de peso, com a forma de uma esfera de aproximadamente 100 
mm (cem milímetros) de diâmetro. A distância deve ser medida da face inferior da esfera à face superior  
externa do capacete de teste;
A trajetória do corpo deve ser retilínea e perpendicular em relação a superfície do capacete, desta forma, a  
energia transmitida e consequentemente absorvida pelo capacete durante o impacto, deve se dar numa área  
concentrada;
Após a realização do ensaio o capacete não poderá apresentar danos estruturais que comprometam as suas  
características de proteção tais como rupturas e trincas ou outras deformações que impeçam sua utilização  
como equipamento anti-tumulto;

12.2 resistência a impactos na viseira:

O capacete deve ser apoiado sobre uma cabeça de testes com fecho jugular devidamente ajustado conforme 
descrito em 10.1.  Sob a viseira, região do malar e do nariz, colocar um sensor de sinal luminoso (lâmpada).  
A viseira deve ficar voltada par cima de modo que a sua face fique paralela à base de apoio onde está afixada 
a cabeça de testes;

Sobre o centro geométrico de dois dos sensores de sinal luminoso (um central e um lateral), deve-se deixar  
cair em queda livre de uma altura de 800mm, um corpo com 1 kgf de peso, com a forma de um cilindro de 
aproximadamente 47 mm de diâmetro com uma calota esférica na face de impacto. A distância de 800 mm 
deve ser medida da face inferior da calota esférica à face superior externa da viseira. Efetuar o teste nas duas  
regiões citadas no parágrafo anterior, com dois impactos sobre cada sensor;

A trajetória do corpo deve ser retilínea e perpendicular em relação à superfície da viseira. Desta forma, a  
energia transmitida e consequentemente absorvida pela viseira durante o impacto, deve se dar numa área  
concentrada  acima dos dois pontos indicados;

Não será permitido que a viseira se deforme, rache ou transmita choques de modo a acionar o dispositivo 
com sinal luminoso existente na cabeça de teste;

12.3 transparência da viseira:

Apoiar o capacete sobre uma cabeça de teste e posicionar ambos sobre uma superfície plana, juntamente com 
um suporte para lâmpada montado em uma base móvel com interruptor. Utilizar lâmpada de 60w;

Distância da cabeça de testes à lâmpada: 300 mm;

Isolar a viseira com fita crepe ou semelhante deixando um retângulo de 70 x 170 mm para a passagem de luz,  
localizado no centro da viseira;

Posicionar o luxímetro manualmente na face interna da viseira, aproximadamente no centro do retângulo de  
70 x 170 mm com o sensor voltado para a direção da lâmpada;

Efetuar a medição somente com a lâmpada do teste acesa, eliminar outras fontes artificiais ou naturais;
A transparência exigida será maior ou igual a 85%;
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12.4 Tração no eixo auricular:

Apoiar o capacete sobre uma cabeça de testes com a cinta jugular solta. Imobilizar a cabeça de testes sobre a  
borda de uma bancada ou com base fixa, de modo que o capacete fique livre de interferências laterais e que o  
eixo auricular fique na posição vertical;

Com o capacete assim apoiado deve-se aplicar um peso de 12,5 kgf equipado de uma garra posicionada na 
aba inferior interna da região auricular (esquerda ou direita). Tempo  da aplicação: 5s (cinco segundos);

Não serão admitidas rachaduras ou trincas no casco. A abertura do eixo auricular não deverá exceder a 100  
mm (cem milímetros);

12.5 Flexibilidade Transversal:
O capacete deve ser mantido em temperatura ambiente (casco seco);

Toma-se o capacete com o casco voltado para baixo e com a viseira para frente e comprime-se o casco 
simultaneamente com ambas as mãos na região auricular, a variação final deverá estar entre 25,0 mm de cada 
lado do casco, isto é, a distância entre uma lateral e a outra deve variar até –50,0 mm;
Não serão admitidas rachaduras ou trincas no casco sob compressão. A flexibilidade mínima será de no  
mínimo  50 mm para variação final;

12.6 Adesão da guarnição de borracha:

O capacete deve ser mantido em temperatura ambiente. 

Toma-se o capacete  entre  as  mãos e  posiciona-se  o polegar  junto à  borda da guarnição e  efetua-se  um 
movimento de rotação com intenção de deslocar o perfil de borracha;

Não será aceito o aparecimento de fendas na  borracha.

13 Prescrições Diversas
As  amostras  serão  submetidas  obrigatoriamente  à  inspeção  visual,  manual  e  metrológica.  Os  ensaios 
previstos serão realizados, no todo, para que a Comissão Técnica possa atestar a conformidade das amostras 
com as especificações da presente norma;

Ensaios em laboratórios especializados poderão ser realizados caso a Comissão Técnica julgue necessária  a  
sua realização;

O capacete anti tumulto deverá ter garantia mínima de 02 (dois) anos contra quaisquer defeitos de fabricação,  
contados a partir da data do recebimento do objeto, de forma definitiva pela Administração;

Para fornecimento do objeto à PMMG, deverá ter fixado no apoio de cabeça na face interna (lado do casco) 
etiqueta do fabricante, gravado com tinta indelével a sigla PMMG, número de série composto por cinco 
dígitos sendo os dois últimos o ano de fabricação. Exemplo: PMMG 000-13;

As  peças móveis deverão ter disponibilidade para reposição por 5 anos após o produto sair  da linha de  
produção;
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Cada capacete deverá ter uma viseira e uma jugular de reserva.
14 Aceitação
Os capacetes anti-tumulto que não satisfaçam aos requisitos especificados nesta norma devem ser rejeitados.

LOTE 04

1. Objeto
Capacete para Motociclista

2. Definição do Objeto.
1.000 (mil) Capacetes para Motociclista. 

2.1 Tamanhos
200 tamanho nr 58
300 tamanho nr 59
500 tamanho nr 60  

3. Condições Gerais
Capacete na cor branca, de linha de produção, aberto com frente escamoteável e com viseira longa (deverá  
proteger toda á área do rosto).

4. Condições Especificas
4.1 Características:
-  Material:  composto  por  injeção  de  termoplástico  ABS  de  alta  resistência,  revestido  internamente  por 
polietileno, poliuretano, camadas de nylon e tecido absorvente;
- Viseira em policarbonato com no mínimo de 1,5 mm de espessura, com abertura manual e   basculante,  
através de um único botão;
- Fixação da cinta jugular através de engate rápido;
- Queixeira móvel;

4.2 Grafismo:
O capacete deverá ser adesivado com faixas refletivas retilíneas, nas cores heráldicas, em adesivo refletivo,  
com largura de 1,0 cm, paralelas entre si e permeadas por espaços de 0,8 cm. Também deverá ser adesivado  
duas logomarcas da PMMG, medindo 11 x 4,6 cm, em vinil refletivo na cor preta e vermelho. Ver lay-out da 
adesivação no anexo único.

4.3 Diversos:

O Capacete deverá estar aprovado pelo INMETRO, de acordo com as normas próprias daquele  Instituto.

Os tamanhos serão tratados definidos de acordo com a necessidade do Órgão.

Os capacetes deverão ser entregues com os adesivos refletivos previstos de acordo com a normas de trânsito.
Os selos internos e manual de instrução e garantia, deverão ser fornecidos em língua portuguesa.

5. Garantia
Garantia de validade conforme o previsto na Norma Brasileira de Certificação de Capacete, aprovada pelo 
INMETRO, com respectivos selos e adesivos.

6. Assistência Técnica
Oferecer assistência técnica autorizada em todo o Estado de Minas Gerais.

6 Plano de Amostragem 
Para  fins  de  realização  de  inspeção visual,  manual,  metrológicas,  a  empresa  que  restar  classificada  em 
primeiro lugar, e as duas remanescentes, se houver, após a fase de lances, ser-lhe-ão concedidos 5(cinco) dias  
úteis  para apresentação de amostra ou protótipo e no máximo 15 (quinze) dias uteis para o teste.

7. Aceitação
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Os capacetes balísticos com viseira que não satisfaçam aos requisitos especificados nesta norma devem ser 
rejeitados.

LOTE 05

1.  Objeto
Colete Dissimulado 

2. Definição do Objeto.
4.700 (quatro mil) Coletes Dissimulado 

2.1 Tamanhos.
2.100 Tamanho extra Pequeno.
1.700 Tamanho Pequeno.
900  Tamanho médio.

3. Descrição do Material
Colete  à  prova  de  balas  para  uso  policial,  nível  II  dissimulado,  (.357  magnum e  9  mm Luger  de  alta 
velocidade), para proteção das costas, tórax, abdômen e das laterais do tronco do usuário, de forma que, no 
mínimo, toda a área vital acima da cintura e abaixo do pescoço fique protegida, e que atenda aos requisitos da 
norma NIJ standard 0101.04 ou última versão dessa, que não divergir desta norma.

Os  painéis  de  proteção  balística  frontal  e  dorsal  serão  formados  por  camadas  de  tecido  balístico,  com 
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flexibilidade e conforto para o usuário, e poderão ser confeccionados em aramida, polietileno ou misto de  
amarida composta com polietileno. 
O peso admitido das lâminas balísticas será de até 230 g/m² (duzentos e trinta gramas por metro quadrado)  
para aramida (tanto mista quanto pura), com a tolerância de +20 g/m² (quatro gramas por metro quadrado,  
para mais) e de até 160 g/m² (cento e sessenta gramas por metro quadrado) para fibra de polietileno, com a  
tolerância de +20 g/m² (vinte gramas por metro quadrado, para mais).

Os painéis balísticos deverão possuir na primeira camada e a cada oito camadas subsequentes, o nome do  
fabricante, a numeração de serie, bem como a sigla PMMG, para identificação em caso de extravio, furto ou 
roubo.
Não serão aceitos coletes híbridos confeccionados com placas de diferentes materiais cada uma e/ou que 
ultrapassem os pesos limites. 

Os coletes deverão ser fornecidos nos tamanhos  Médio (M) Pequeno (P) e Extra pequeno (PP), de acordo 
com as dimensões constantes do anexo “A”  à esta  Norma.

Deverá ter validade, de no mínimo, 05 (cinco) anos contra qualquer defeito de fabricação.

Todos os coletes deverão possuir duas etiquetas na capa externa (uma em cada superfície de contato com o 
corpo do usuário), e uma etiqueta na face interna da capa de cada painel balístico (também na superfície de  
contato com o corpo), contendo as seguintes informações, no idioma português, de forma legível e resistente 
(de modo que não se apague com o tempo ou uso) a lavagens, suor ou umidade, em cor contrastante: 
- nome, logotipo ou outra identificação do fabricante;
- tamanho;
- nível de proteção de acordo com a Norma NIJ  Standard 0101.04 ou versão atualizada;
- número de série;
- data de fabricação;
- validade;
- munições que suporta (calibres, velocidades, peso e características do projétil);
- instruções de uso e conservação dos painéis balísticos e da capa externa;
- advertência,  em letras 50% (cinqüenta por cento) maior que o tamanho das demais letras da etiqueta,  
informando que o colete não tem como objetivo proteger o usuário contra disparos de rifles, rajadas ou contra  
armas brancas;
- advertência de qual é a superfície de impacto (ou seja, aquela que protege contra as ameaças para o qual foi  
especificado) ou superfície de contato com o corpo, se for o caso;
- certificado, de conformidade com o Padrão 0101.04 do NIJ ou versão mais atualizada;
Os painéis balísticos deverão ser dotados de acabamento lateral, tipo bainha, que impeça o seu deslocamento 
e/ou desfiamento das fibras.
Os painéis não poderão ser recobertos por qualquer material que reduza a sua flexibilidade. 

4. Condições Específicas

4.1 Capa Externa  
Cada  colete  deverá  vir  acompanhado  de  mais  2  (duas)  capas  externas,  confeccionadas  em  tecido 
poliéster/algodão, na cor preta, com regulagem em  altura, efetuada por alças nos ombros do usuário, no 
mesmo tecido da capa. Deverá possuir ainda regulagens laterais, também efetuadas por velcros nos flancos 
do  usuário,  por  meio  de  um  único  dispositivo  (aba)  em  cada  um  dos  lados  que  se  constituirá  do  
prolongamento dos painéis frontal e dorsal (sistema de um só movimento). A capa deverá possuir fechamento 
por meio de velcro para a parte frontal e dorsal  do colete, de forma a permitir que os painéis balísticos  
possam ser removidos para limpeza da capa externa. Esta capa externa deverá conter  ainda, em sua parte  
interna ( parte voltada para o corpo do usuário ), uma faixa de velcro  tipo argola (fêmea) medindo 20  cm X  
5 cm, costurada horizontalmente em sua parte superior, de modo  a evitar  que  os  painéis  se desloquem  ou 
dobrem por ação de seu próprio peso ou movimentos do usuário, conforme descrito nesta norma. 
O tecido para a confecção da capa externa deverá possuir as seguintes características:
composição: 67% poliéster e  33% algodão penteado;
armação: sarja 2X1 diagonal à esquerda;
largura mínima de 1,60m;
gramatura: 221,50 gr/m²;
densidade - (fios/cm): urdume: 44,30 - trama: 18,90;
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titulação - (Ne): urdume: 20,00 - trama: 14;
espessura - (micrômetro): 0,40 microns;
resistência - (Kg/cm): Strip teste ASTM-D 1682: Urdume: 27,00 Trama: 16,00;
cor: preta;
alteração dimensional - ASTM 1905 IV-D seco sem Tumble Dry (x): Urdume: -0,5 Trama: -1,0;
solidez da cor à luz - 160 hrs AATCC - 16E: 5-6;
solidez da cor à fricção - AATCC 8: seco: 5 - úmido: 4-5;
solidez da cor à lavagem - fervura: alteração cor: 4-5 - desbote: 5;
solidez da cor à lavagem - 60ºC: alteração cor: 5 - desbote: 5;
solidez à lavagem caseira: alteração cor: 4-5 - desbote: 5;
solidez da cor à lavagem - teste IIIA: alteração cor: 4-5 - desbote: 5;
solidez da cor à ação do ferro de passar à quente: alteração cor: 5 - desbote: 5;
solidez da cor ao suor – AATCC-6;
solução ácida: alteração cor: 5 - desbote: 5;
solução alcalina: alteração cor: 5 - desbote: 5;
solidez ao cloro - AATCC - 3 III: 4;
tingimento: (tipo de corante): Disperso/Indenthren.
Os velcros, para regulagem do colete junto ao corpo e fixação dos painéis balísticos, deverão ser da mesma  
cor do tecido da capa e terão, no mínimo, as seguintes medidas:

a) nos ombros: uma faixa costurada verticalmente de cada lado do painel dorsal da capa externa, 
com ganchos (macho), medindo 18 cm X 5 cm; 

b) no peito: uma faixa costurada verticalmente de cada lado do painel frontal da capa externa,  
com argolas (fêmea), medindo 12 cm X 5 cm para regulagem do colete em altura ; 

c) na face externa do painel frontal da capa externa: quatro faixas, com argolas (fêmea) em 
toda a extensão do colete, medindo 5 cm  de largura cada faixa, costuradas  horizontalmente 
uma ao lado da outra, de forma que a área total formada esteja a 4 cm de cada  extremidade 
lateral e a 3 cm da borda inferior da capa externa;

d) na face interna do painel dorsal da capa externa (superfície de contato com o corpo do 
usuário): três faixas de cada lado da capa, com argolas (fêmea), medindo 20 cm x 5 cm cada  
faixa, costuradas verticalmente   uma ao   lado  da outra, a partir do término do painel balístico 
dorsal, de forma que a área total formada esteja 5 mm da extremidade lateral da capa externa e 
permita o fechamento e a regulagem do colete junto ao tronco do usuário;

e) na base (abertura) dos painéis frontal e dorsal: uma faixa de velcro de cada lado da abertura 
(argola e gancho), com 20 mm de largura, costurada em toda a extensão da abertura da capa 
externa, de forma a permitir a retirada dos painéis balísticos para limpeza da capa;

f) nas capas internas que revestem os painéis frontal e dorsal (parte que não está voltada para 
corpo do usuário): uma faixa (gancho/macho), medindo 20 cm x 5 cm, costurada na posição  
horizontal na parte superior. 

Os velcros terão no mínimo as seguintes especificações:
a)Natureza: 100% nylon;
- Macho: fio de nylon (poliamida 280 denier), 360 a 380 gancho por polegada quadrada;
- Fêmea: fio de nylon (poliamida 280 denier), 50 a 60 laços por polegada quadrada.
b)  Resistência:
- A abertura normal: 1,1 libra por polegada quadrada;
- A tensão lateral (sentido do comprimento): 15 libras por polegada quadrada;
- A tensão lateral (sentido da largura): 14 libras por polegada quadrada.
c)  Resistência ao calor:
- Ponto de fusão: macho - 230º C; fêmea - 180º C. 
Obs: mantêm  50% da resistência à abertura dentro da água e 100% depois de secar.

4.2 Painéis Balísticos
As proteções balísticas serão constituídas de um  painel balístico para a proteção frontal (painel frontal) e de 
um painel balístico para a proteção dorsal (painel dorsal), cada painel deverá possuir a espessura máxima de 
5,00 mm, em conjunto com a respectiva capa interna de nylon ambos revestidos por uma capa de nylon (capa  
interna), costurada em toda a sua extremidade, de forma que as camadas de tecido balístico fiquem firmes 
umas sobre as outras e que, ao se fechar o colete junto ao corpo as abas do painel dorsal se sobreponham ao 
painel  frontal  assegurando  assim  proteção  lateral  ao  usuário.  Nas  capas  internas  que  acondicionam  os 
painéis, frontal e dorsal será costurada uma faixa de  velcro tipo gancho (macho), medindo 20 cm x 5 cm,  
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dispostas horizontalmente na parte superior da face que não mantém contato com o corpo (não voltada para o 
corpo), para evitar que os painéis se desloquem ou dobrem por ação do seu próprio peso ou de movimentos  
do usuário. 

4.3 Costuras
Todas as costuras devem ser uniformes, sem franzidos ou distorções nas fileiras, devendo ter acabamento  
firme e de formas bem definidas. Quando ocorrer interrupção, a costura deverá ser restaurada, no mínimo 25 
mm, antes da mesma, para que se possa proceder a continuação.
As costuras devem ter, no mínimo, a resistência do elemento de menor resistência, sendo as linhas utilizadas  
para as costuras  à  prova    de   apodrecimento.

5. Embalagem
Critérios de embalagem
Peças embaladas individualmente em plástico, acondicionadas em caixas de papelão com máximo de 20 
unidades por caixa, sem comprometer seu fechamento, com resistência para empilhamento de até 5(cinco)  
caixas, sem deformar; 
Informações obrigatórias das caixas:
- As embalagens serão lacradas com fita adesiva;
− Na lateral  externa, terá as seguintes informações:

- Logomarca e nome do fabricante
- Nome do produto
- Tamanho/largura/n.º da peça
- Quantidade de peças
- Número do lote

6. Amostra
6.1 Na licitação
Para  fins  de  realização  de  inspeção visual,  manual,  metrológicas,  a  empresa  que  restar  classificada  em 
primeiro lugar, e as duas remanescentes, se houver, após a fase de lances, ser-lhe-ão concedidos 5(cinco) dias  
úteis  para apresentação de amostra ou protótipo e no máximo 15 (quinze) dias uteis para o teste.

6.2 No recebimento: a empresa vencedora deverá acrescentar ao total adquirido o número de coletes cujos 
tamanhos serão definidos pela Comissão de Licitação de acordo com a seguinte escala:

- para fornecimento até 50 (cinquenta) unidades: 01 (um) colete;  
- para fornecimento de 50 (cinquenta) a 200(duzentos) unidades:  02 (dois) coletes;
-  para fornecimento de 200 (duzentos) a 500 unidades:  03 (Três) coletes;
-  para fornecimento de 500 (quinhentos) a 2.000 unidades:  04 (quatro) coletes;

Os coletes a serem testados no recebimento serão retirados aleatoriamente dentre os coletes entregues pela  
empresa vencedora.
A verificação das medidas será feita  conforme  anexo “A”, com tolerância de ± 5 mm nas dimensões  
estabelecidas nesta norma.

7. Testes de Desempenho
Os testes relativos à resistência à penetração de projetis serão realizados em Estande da PMMG, tendo como 
referência a norma NIJ STANDARD 0101.04., ou sua versão  mais atualizada.
Têm por finalidade verificar se o colete oferece resistência balística à perfuração de projetis calibre .357 
Magnum “Jacket Soft Point”, com massa nominal de 10,2 gramas (158grains), com velocidade no impacto de 
466 m/s (1.430ft/s), com tolerância de ± (30ft/s), e contra projetis encamisados “FMJ” calibre 9 mm LUGER,  
com massa nominal  de 8,0 gramas (124grains),  com velocidade no impacto de 367m/s (1.205ft/s),  com 
tolerância de ± (30ft/s).
Para a realização dos testes balísticos será utilizado armamento que possibilite velocidade mais próxima da 
prevista acima, bem como cronógrafo, para medição da velocidade do projetil no momento do disparo.
Caso o colete a ser testado apresente costuras, os disparos serão realizados preferencialmente em cima destas,  
respeitada a NIJ 01.01.04.
Para os testes balísticos, os painéis serão testados “nus”, ou seja, sem qualquer cobertura de plástico ou  
nylon.
7.1 Procedimentos para o Teste
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Será utilizado um anteparo de madeira, colocado a 5 m da boca da arma, que contenha um bloco de plastilina  
(massa para modelar), com as seguintes dimensões: 61 cm (largura) x 61 cm(altura) x 10,2 cm (espessura). A  
plastilina deverá ser preparada e colocada no anteparo, de modo a apresentar uma superfície plana, livre de 
bolhas  e  outras  irregularidades,  devendo,  ainda,  ser  acondicionada,  por  pelo  menos  3  horas,  em  uma 
temperatura de 15º a 30ºC. A consistência deve ser tal que uma depressão de 25 ± 3 mm de profundidade é 
obtida quando uma massa cilíndrica de aço de 1 Kg ±10 g e  44,5 ± 0,5 mm de diâmetro e com extremidade 
de impacto hemisférica é solta de uma altura de 2 m ±2 cm em uma de suas superfícies quadradas. Devem ser  
feitos três testes de queda, sendo que o centro de cada local do impacto deve estar pelo menos 76 mm do  
local de impacto prévio e de qualquer extremidade. Um tubo guia ou outro meio pode ser utilizado para 
assegurar que a extremidade de impacto da massa cilíndrica atinja o suporte adequadamente.  
Para início do teste, colocar a face interna da parte frontal do colete em íntimo contato com a plastilina e 
firmá-la no anteparo, por meio de fitas adesivas ou outro material, colocado de maneira que não interfira no 
teste balístico.

Serão feitos, inicialmente, 06 ( seis ) disparos adequados com a munição .357 magnum no painel frontal do  
colete e, posteriormente, 06 ( seis ) disparos adequados com a munição 9mm, no  painel dorsal do colete,  
conforme procedimentos definidos nesta norma para o teste balístico estando o colete seco.
Para realização do teste balístico com o colete úmido serão feitos inicialmente 06 (seis) disparos adequados 
com a munição .357 Magnum no painel frontal de um novo colete e, posteriormente 06 ( seis ) disparos 
adequados,  com a  munição  9mm Luger  no  painel  dorsal  desse  mesmo colete,  conforme procedimentos 
definidos nesta norma.
Serão considerados rejeitados os coletes cuja depressão na plastilina seja superior a 44 mm ou que tenham  
sido transfixados por qualquer disparo adequado, de acordo com a especificação desta norma.

Teste com Munição Calibre .357 Magnum  (Colete seco)
Disparar o primeiro tiro no ponto nº 1 (figura 1) na parte frontal do colete. Examinar o colete e o material  
suporte  (plastilina)  para  verificar  se  o projetil  provocou um impacto adequado e  se  ocorreu penetração. 
Impacto adequado é aquele em que o projetil atinge o colete, fazendo um ângulo de incidência não maior do  
que 5 graus, a uma distância mínima de 7,6 cm da borda do colete e de 5 cm de outro impacto qualquer e  
com uma velocidade, no máximo, 15 m/s acima da velocidade mínima requerida.
Se não houver penetração e o impacto for adequado, medir com um paquímetro a profundidade  da depressão 
na plastilina, que deverá ser menor ou igual a 44 mm. Caso a profundidade seja maior que a permitida e a  
velocidade  do  projétil  exceda   em  15  m/s  a  velocidade  mínima  prevista,  a  plastilina  deverá  ser  
recondicionada e um novo disparo realizado na mesma área geral do ponto nº 1 e a uma distância mínima de 
7,6 cm da borda do colete  e a 5 cm do 1º impacto. Caso necessário, repetir o procedimento acima, até que 
um impacto adequado se verifique.
Após a obtenção de um primeiro impacto adequado, reposicionar o colete corretamente no anteparo e realizar  
o próximo disparo no ponto nº 2 da figura 1.
Reposicionando o colete após cada disparo e sem remover os projetis que tenham penetrado no mesmo,  
realizar os disparos subseqüentes da maneira descrita a seguir:
- um disparo adequado no ponto nº 3;
- um disparo com ângulo de incidência de 30 graus, dirigido ao centro do colete, no ponto nº 4;
- um disparo com ângulo de incidência de 30 graus, dirigido ao centro do colete, no   ponto nº 5;
- um disparo adequado no ponto nº 6.
Para os disparos de 02 a 06 somente será admitido reposicionar o colete, caso o mesmo se solte do suporte ou 
se o painel balístico se dobrar, de forma a impossibilitar o próximo disparo na área determinada por essa  
norma, a juízo da comissão designada para a realização do teste.
Após todos os disparos o colete será examinado para verificação da transfixação ou não do colete, bem como 
edição da depressão na plastilina.
Igual procedimento será adotado para os demais testes balísticos previstos nesta norma.
O colete poderá ser utilizado na posição invertida (Figura 2), para obtenção dos 06 (seis) disparos adequados, 
necessários para a realização do teste, conforme previsto nesta norma, caso os 06 (seis) disparos não tenham 
sido suficientes para a realização do teste.
Teste com Munição Calibre 9 mm Luger (COLETE SECO)
Repetir o procedimento acima, utilizando a munição calibre 9 mm Luger e o painel dorsal do mesmo colete.
Resistência à Penetração de Projetis (COLETE ÚMIDO)
Os disparos serão feitos como o descrito no item 4.2, devendo  submeter ambas as faces da parte dorsal do  
colete ao método de imersão do colete em um recipiente contendo água, por um período de 60 segundos.
O teste balístico deverá ser iniciado imediatamente após o colete ter sido umedecido. Caso o teste não seja  
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completado dentro do tempo máximo de 10 minutos, submeter o colete, novamente, às mesmas condições de  
imersão. Repetir este procedimento sempre que ultrapassados10 minutos, após a última imersão.
8. Inspeção visual e Metrológica
Para as inspeções verificar:
Se existem rugas, bolhas, vincos, rasgões ou outros sinais de acabamento inferior que evidenciem Defeitos de  
fabricação do produto;
A existência das etiquetas constantes do item 2.4 desta norma;
Se as medidas dos painéis e dos velcros, visando verificar se estão de acordo com as exigências desta Norma.
Verificar se o tipo e peso do tecido balístico estão de acordo com as especificações desta norma, bem como 
com o descrito na proposta apresentada pelo fornecedor.

Observações:
Havendo dúvidas  em relação à  conformidade dos materiais  utilizados na fabricação dos coletes  com as  
especificações  desta  norma,  outros  testes  e  exames  julgados  convenientes  poderão  ser  realizados  em 
laboratórios especializados a critério da Comissão designada para a realização dos Testes de desempenho. 

FIGURA

Parte frontal do Colete ( Figura 1 )

Parte frontal do Colete - posição invertida ( Figura 2 )

9. Aceitação

Os coletes à prova de balas que não satisfaçam aos requisitos especificados nesta norma  serão rejeitados.
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ANEXO “A”  – Painel balístico nível II dissimulado)
             

Dimensões do colete

DIMENSÕES EM MILÍMETROS (mm)  - TOLERÂNCIA  5mm
TAMANHO A B C D E F G H I J L M N
Extra  Pequeno 
(PP)

280 400 470 180 340 440 150 310 420 480 180 390 450

Pequeno   (P) 300 430 500 200 370 470 170 340 450 510 200 420 480
Médio  (M)  320 460 530 220 400 500 190 360 480 540 220 450 510

ANEXO “B” (NI DAL N.º 10.05.008 – Painel balístico nível II dissimulado)

Pesos dos coletes por tamanho:

Tamanho Extra Pequeno Até 1.625 kg 

Tamanho Pequeno Até 1.885 kg

Tamanho Médio Até 2.150 kg

 Pesos dos painéis com capa interna. Tolerância nos pesos +8%.                                      
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 LOTE 06

1 Objeto
Colete anti-trauma

2. Definição do Objeto.
5.000 ( cinco mil) Coletes anti-trauma
2.1 Tamanhos.
2.000 tamanho pequeno.
1.700 tamanho médio.
1.300 tamanho grande.

3 Descrição do Material
Colete anti-trauma para uso por tropa especializada em operações de controle de distúrbios civis, destinado à 
proteção do tronco e ombros contra pancadas e objetos arremessados contra o usuário, absorvendo o impacto, 
com a consequente  diminuição dos danos à sua integridade física,  possibilitando a sua permanência em 
atividade mesmo após ser atingido. 

O equipamento não deve interferir na mobilidade do seu usuário, devendo ser leve, resistente e lavável, sem 
perder suas características de resistência a impactos, flexibilidade e leveza.

Será composto de placa frontal em material termoplástico polietileno de alta densidade injetado,  com 
espessura de 3 mm (com tolerância de +/- 1 mm). Terá um conjunto almofadado com enchimento através de 
placas de espuma de borracha (espessura entre 15 e 17 mm), com dois níveis de densidade alta/baixa.  A capa 
será confeccionada em nylon tipo tela,  com sistemas de ajustes laterais e de altura,  através de fitas tipo 
gancho/argola,  que serão construídos de forma a não comprometer os movimentos do usuário.  O colete 
interno será composto em polietileno,  revestido com uma capa de material anti-transpirante,  bactericida e 
antimicrobiano, sendo capaz de absorver a transpiração e proporcionar a refrigeração do corpo do usuário a 
fim de permitir a manutenção do conforto, mesmo em operações de longa duração, devendo possuir ajustes 
laterais realizados através de fitas tipo gancho/argola. Todas as fivelas do colete deverão ser construídas em 
material termoplástico injetado acetal e estas devem proporcionar perfeita acoplagem das outras peças 
integrantes do conjunto. Nas costas o colete deverá possuir uma cinta construída em nylon elástico fixada por 
duas costuras verticais, contendo em suas extremidades, fitas tipo gancho/argola que serão fixadas na placa 
de proteção contra impacto a fim de proporcionar perfeito ajuste ao corpo do usuário.  O acabamento do 
colete almofadado e do colete interno terão acabamento em fita viés em nylon. As placas, frontal e dorsal, 
serão unidas por velcro. 

O protetor de ombro terá a mesma composição das placas frontal e dorsal,  com desenho anatômico para 
ajuste ao ombro e braço do usuário.
 
3.1 Cor
O Colete anti-trauma, deverá ser entregue na cor preta.
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3.2 Costuras
Todas as costuras devem ser uniformes,  sem franzidos ou distorções nas fileiras,  devendo ter acabamento 
firme e de formas bem definidas. Quando ocorrer interrupção, a costura deverá ser restaurada, no mínimo 25 
mm (vinte e cinco milímetros), antes da mesma, para que se possa proceder a continuação.

As costuras devem ter, no mínimo, a resistência do elemento de menor resistência, sendo as linhas utilizadas 
para as costuras  à  prova    de   apodrecimento.

4 Tamanhos
Deverá ser fornecido nos tamanhos Pequeno, Médio, Grande.

5 Peso
O colete no tamanho pequeno deverá pesar,  aproximadamente, 2.800 (dois mil e oitocentos)  gramas,  com 
tolerância de mais 300 (trezentos) gramas. A cada tamanho o peso será acrescido em 200 (duzentos) gramas, 
com a mesma tolerância.    

6 Embalagem
Cada colete deverá ser entregue acondicionado em uma bolsa de nylon fechada por cordão.

As embalagens individuais deverão ser acondicionadas em caixas de papelão,  com o mínimo de 5(cinco) 
unidades por caixa, sendo que as caixas devem permitir o empilhamento, no mínimo de 5(cinco) caixas, sem 
deformar.

6.1 Informações obrigatórias das caixas:
- As embalagens serão lacradas com fita adesiva;
- Na lateral externa, terá as seguintes informações:

- Logomarca e nome do fabricante;
- Nome do produto;
- Tamanho/largura/nº a peça;
- Quantidade de peças;
- Número do lote.

7 Plano de Amostragem
Para  fins  de  realização  de  inspeção visual,  manual,  metrológicas,  a  empresa  que  restar  classificada  em 
primeiro lugar, e as duas remanescentes, se houver, após a fase de lances, ser-lhe-ão concedidos 5(cinco) dias  
úteis  para apresentação de amostra ou protótipo e no máximo 15 (quinze) dias uteis para o teste.
7.1 Para fins de aceitação do lote amostrado todas as unidades que compõem a amostra deverão estar em 
conformidade com a apresente norma.
8 Aceitação e Rejeição
As peças que não satisfaçam aos requisitos especificados nesta norma serão rejeitadas.
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LOTE 07
1 Objeto
Colete Refletivo

2 Definição do Objeto
10.800 ( dez mil e oitocentos) Coletes Refletivo.

2.1 Tamanhos
7.500 tamanho médio.
3.300 tamanho grande.

3. Descrição do material
3.1 Tela
Colete tipo manta, com as laterais abertas, confeccionado em tela 100% poliéster 150/48 Dtex, alvéolo em 
forma hexagonal, tingimento em turbo com corante ácido, prefixação do poliéster por estabilização em rama,  
na cor amarelo limão fluorescente,  90 g/m².  Debruado em toda a  sua extensão por  viés de poliéster  de  
11mm+-1mm de cada lado na cor preta. A tela de poliéster utilizada na confecção do colete deverá possuir  
resistência ao rasgamento superior a 35 Newtons.

4. Faixas verticais: 
O colete deverá possuir, costuradas sobre a tela de poliéster, duas ( lado direito e esquerdo) faixas refletivas 
verticais com 50mm+-2mm de largura em tecido de poliéster, retrorrefletivo, microprismático, metalizado,  
cor  amarelo  limão  fluorescente,  que  inicia  na  1°  (primeira)  faixa  horizontal  dorsal  até  encontrar  a  1°  
(primeira) faixa horizontal frontal medindo 480mm +-10mm para o colete tamanho M e 580 mm +-10mm 
para o colete tamanho G. Do lado direito frontal, a aproximadamente 78mm da borda do colete e 20mm da 1º  
faixa na altura  do  peito,  fora  da faixa refletiva,  deverá  possuir  um fecho tipo  velcro  fêmea,  medindo 
20mm+-2mm  de  largura  por  80mm+-4mm  de  comprimento,  para  posterior  aposição  da  tarjeta  de 
identificação do usuário.

4.1. Faixas horizontais parte frontal: o colete deverá possuir duas faixas horizontais como segue abaixo:

4.1.1 Primeira Faixa : Deverá ser costurada sobre a tela, à 260mm +-5mm da base do colete, uma fita de 
poliéster na cor preta com 60mm +-3mm de largura, x 420mm +-10mm de comprimento, sobre ela deverá 
estar afixada por meio de calor e pressão, perfeitamente aderida à fita de poliéster, uma faixa em película  
retrorrefletiva microprismática, metalizada, termo ativada, cor amarelo limão fluorescente, medindo 50mm+-
2mm de largura por 420mm +-5mm de comprimento, tendo o letreiro ‘POLÍCIA MILITAR”, Fonte Arial 
Black recortado e destacado da referida faixa, medindo 27mm+-1mm de largura sem o acento, por 310mm+-
4mm de comprimento, perfeitamente centralizado deixando a cor preta, da fita de poliéster como fundo. Para  
maior durabilidade do letreiro, não serão aceitas letras impressas ou costuradas sobre a faixa. Também não  
serão aceitas faixas contendo o letreiro costuradas sobre a fita de poliéster. 

4.1.2. Segunda Faixa : Deverá ser costurada sobre a tela, à 100mm +-5mm da base do colete, incluindo o 
viés uma fita de poliéster cor preta, com 60mm+-3mm de largura x 740mm+-5mm de comprimento. Sobre 
ela deverá estar afixada por meio de costura ponto corrente uma faixa em tecido de poliéster, retrorrefletivo 
microprismático, metalizado, cor amarelo limão fluorescente, medindo 50mm+-2mm de largura x  740mm+-
5mm de comprimento e ter costurado em suas extremidades, pelo lado interno da faixa de poliéster, fechos 
tipo velcro fêmea,  medindo  50mm+-2mm de largura x 150mm+-5mm de comprimento, para permitir  a 
regulagem e o fechamento lateral do colete. 

4.2. Faixas horizontais parte dorsal: O colete deverá possuir duas faixas horizontais como segue abaixo:
4.2.1 Primeira Faixa : Deverá ser costurada sobre a tela, à  260mm+-5mm da base do colete, uma fita de 
poliéster na cor preta com 60mm+-3mm de largura, x 420mm+-10mm de comprimento, sobre ela deverá 
estar afixada por meio de calor e pressão, perfeitamente aderida à fita de poliéster, uma faixa em película  
retrorrefletiva microprismática, metalizada, termo ativada, cor amarelo limão fluorescente, medindo 50mm+-
2mm de largura por 420mm+-5mm de comprimento, tendo o letreiro ‘POLÍCIA MILITAR”,  fonte Arial 
Blak recortado e destacado da referida faixa, 27mm+-1mm de largura sem o acento,  por 310mm+-4mm de  
comprimento perfeitamente centralizado deixando a cor preta, da fita de poliéster como fundo. Para maior  
durabilidade do letreiro, não serão aceitas letras impressas ou costuradas sobre a faixa. Também não serão  
aceitas faixas contendo o letreiro costuradas sobre a fita de poliéster. 
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4.2.2 Segunda Faixa : Deverá ser costurada sobre a tela, à 100mm+-5mm da base do colete, incluindo o viés  
uma fita de poliéster cor preta, com 60mm+-3mm de largura x 740mm+-5mm de comprimento. Sobre ela  
deverá estar afixada por meio de costura ponto corrente uma faixa em tecido de poliéster,  retrorrefletivo  
microprismático, metalizado, cor amarelo limão fluorescente, 50mm+-2mm de largura x  440mm+-3mm  de 
comprimento e ter costurado em suas extremidades, pelo lado externo da faixa de poliéster, fechos tipo velcro 
macho,  50mm+-2mm  de  largura  x  150mm+-5mm  de  comprimento,  para  permitir  a  regulagem  e  o 
fechamento lateral do colete. 

5. Características particulares dos refletivos utilizados na confecção do colete

5.1. Tecido de poliéster, metalizado, retrorrefletivo microprismático , cor amarelo limão fluorescente: 
Deverá possuir coeficiente de retrorreflexão mínimo de 1000 candelas/lux/m2, em seu ângulo principal, ou 
seja, ângulo de entrada de 5 graus e ângulo de observação de 0,2 graus.

5.2 Película metalizada, retrorrefletiva microprismática, termotransferível,  cor amarelo limão fluorescente 
utilizada no letreiro polícia militar: 
Deverá possuir coeficiente de retrorreflexão mínimo de 600 candelas/lux/m2, em seu ângulo principal, ou  
seja, ângulo de entrada de 5 graus e ângulo de observação de 0,2 graus.

6. Das  Amostra e Laudos 

Na licitação
Para  fins  de  realização  de  inspeção visual,  manual,  metrológicas,  a  empresa  que  restar  classificada  em 
primeiro lugar, e as duas remanescentes, se houver, após a fase de lances, ser-lhe-ão concedidos 5(cinco) dias  
úteis   para  apresentação  de  amostra  ou  protótipo  e  no  máximo  15  (quinze)  dias  uteis  para  o  teste  e 
laudos/relatórios de ensaios que comprovem que o produto atende a normas supra citadas nos seguintes 
quesitos: 

6.1 Ensaio da tela
A Tela de poliéster utilizada na confecção do colete deverá possuir resistência ao rasgamento superior a 35  
Newtons,  que deverá  ser  comprovado por  ensaio realizado pela norma ISO 4674-1:2003 -  (Método A)-
(Procedimento CETIM-LCPP-PE-1111),  comprovado por  laudo técnico emitido em nome do proponente 
(original ou cópia autenticada).

6.2  Ensaio  do  tecido  de  poliéster,  metalizado,  retrorrefletivo  microprismático ,  cor amarelo  limão 
fluorescente. 
Deverá possuir coeficiente de retrorreflexão mínimo de 1000 candelas/lux/m2, em seu ângulo principal, ou 
seja, ângulo de entrada de 5 graus e ângulo de observação de 0,2 graus.

O coeficiente de retrorreflexão deverá ser comprovado por laudo técnico (original ou cópia autenticada)  
emitido em nome do proponente por laboratório capacitado para tanto. Além do coeficiente de retrorreflexão,  
deverão  constar  obrigatoriamente  do  Laudo:  a  constituição,  a  cor  e  o  código  do  refletivo  utilizado  na 
confecção do colete.

A empresa proponente deverá também comprovar, através de laudo técnico (original ou cópia autenticada),  
emitido em seu nome, que o refletivo utilizado na confecção do colete atende aos demais ângulos previstos  
na tabela 5 contida na pag. 9 da norma brasileira, ABNT NBR 15292 – Exigências de desempenho físico e  
fotométrico para materiais retrorrefletivos.

6.3 Ensaio  da  película  metalizada,  retrorrefletiva  microprismática,  termotransferível,  cor  amarelo  limão 
fluorescente utilizada no letreiro polícia militar.
Deverá possuir coeficiente de retrorreflexão mínimo de 600 candelas/lux/m2, em seu ângulo principal, ou  
seja, ângulo de entrada de 5 graus e ângulo de observação de 0,2 graus.
O coeficiente de retrorreflexão deverá ser comprovado por laudo técnico (original ou cópia autenticada)  
emitido em nome do proponente por laboratório capacitado para tanto. Além do coeficiente de retrorreflexão,  
deverão  constar  obrigatoriamente  do  Laudo:  a  constituição,  a  cor  e  o  código  do  refletivo  utilizado  na 
confecção do colete.
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A empresa proponente deverá também comprovar, através de laudo técnico (original ou cópia autenticada),  
emitido em seu nome, que o refletivo utilizado na confecção do colete atende aos demais ângulos previstos  
na tabela 5 contida na pag. 9 da norma brasileira, ABNT NBR 15292 – Exigências de desempenho físico e  
fotométrico para materiais retrorrefletivos.

As amostras deverão ser identificadas na face externa com o número do pregão, o item e o nome da empresa 
licitante, a fim de ser analisadas pela equipe técnica do Centro de Material bélico. A empresa que apresentar  
amostra em desacordo com as especificações técnicas será desclassificada.   A amostra rejeitada ficará à  
disposição da empresa, a partir da data de homologação do certame.

7. Tamanhos: 

7.1 Tamanho M:  

Parte frontal: 
ALTURA A : 430 mm+- 5mm de comprimento com viés 
ALTURA B: 560 mm +- 5 mm de comprimento com viés.

Parte Dorsal:  
ALTURA A: 495mm +-5mm de comprimento com viés.
ALTURA B: 560 mm +- 5 mm de comprimento com viés.

7.2 Tamanho G:     

Parte frontal:  
ALTURA A: 480 mm+- 5mm de comprimento com viés. 
ALTURA B: 610 mm +- 5 mm de comprimento com viés.

Parte Dorsal:  
ALTURA A: 545mm +-5mm de comprimento com viés.
ALTURA B: 610 mm +- 5 mm de comprimento com viés.

7.3 Abertura da cabeça.

Circunferência  de 715 +-10 mm.

Pregão Eletrônico - Registro de Preço 02/2013 - Registro de Preços de armamento, munições e apetrechos operacionais.   40



LOTE 08

1. Objeto
Escudo Balístico

2. Definição do Objetivo
2.040 ( Dois mil e quarenta) Escudos Balísticos

3. Descrição do material
Escudo com estrutura construída em composto balístico de fibras de aramida, nível II (9mm/357 Magnum – 
Munição de alta velocidade), semi rígida impregnada, permitindo associar baixo peso com alta resistência,  
considerando-se o nível balístico, de forma a proporcionar maior proteção e operacionalidade em missões de 
alto risco, tais como violentos distúrbios urbanos, desocupações de áreas ou eventos com reféns.  Com visor 
em policarbonato nas dimensões 250mm x 100mm, nível de proteção balística II, tamanho 620mmx1000mm, 
na cor preta, com empunhadura metálica.
O material  deverá  ser  altamente  resistente  à  ruptura,  à temperatura  e  não se  incendiar  em contato com 
chamas. Fornecido na cor preto.

4. Embalagem
Cada escudo deve ser envolvido, protegido e acondicionado em um saco plástico com bolhas, dentro de uma  
capa tipo envelope, em tecido resistente e acolchoado, com fechamento pela boca, com cordão de nylon e 
colocado individualmente em caixa de papelão para transporte. Cada caixa deverá conter externamente, no 
mínimo a identificação e quantidade do produto, sendo que as caixas devem permitir o empilhamento, no 
mínimo,  de 5(cinco) caixas, sem deformar. 

5. Plano de Amostragem
Para  fins  de  realização  das  inspeções  e  testes  de  desempenho,  deverão  ser  apresentadas  as  seguintes 
amostras:

5.1. Na licitação
Para  fins  de  realização  de  inspeção visual,  manual,  metrológicas,  a  empresa  que  restar  classificada  em 
primeiro lugar, e as duas remanescentes, se houver, após a fase de lances, ser-lhe-ão concedidos 5(cinco) dias  
úteis  para apresentação de amostra ou protótipo e no máximo 15 (quinze) dias uteis para o teste.

5.2 No recebimento: A empresa vencedora deverá acrescentar ao número de peças adquiridas as quantidades 
abaixo relacionadas, para realização das inspeções previstas nesta norma e ensaios julgados necessários pela 
Comissão Técnica, de acordo com a seguinte escala:
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- para fornecimento até 50 (cinquenta) unidades: 01 (um) escudo;  
-  para fornecimento de 50 (cinquenta) a  200(duzentos) unidades:  02 (dois) escudos;
-  para fornecimento de 200 (duzentos) a 500 unidades:  03 (Três) escudos;
os escudos a serem testados no recebimento, serão retirados aleatoriamente dentre os entregues pela empresa  
vencedora;

5.3  para fins de aceitação do lote amostrado, todas as unidades que compõem a amostra deverão estar em 
conformidade com a presente norma.

6. Inspeção Visual 
deverá ser realizada uma inspeção visual para verificação de sua conformidade com as especificações da 
presente norma;

verificar se existem rugas, bolhas, vincos, rasgões, cortes, furos ou qualquer evidenciem defeitos de fábrica 
ou inconformidade com a presente norma.

7. Métodos de Ensaios e Procedimentos
7.1 Testes de desempenho
Os testes relativos à resistência à penetração de projéteis serão realizados em Estande da PMMG, tendo como 
subsídio a norma NIJ STANDARD 0108.03.

Os testes têm por finalidade verificar se os escudos balísticos e o seu visor oferecem resistência balística à  
perfuração de projetis calibre .357 Magnum “Jacket Soft Point”, com massa nominal de 10,2 gramas (158 
grains),  com  velocidade  no  impacto  de  no  mínimo  410  m/s  e  no  máximo  440  m/s,  e  contra  projetis 
encamisados “FMJ” calibre 9 mm LUGER, com massa nominal de 8,0 gramas (124 grains), com velocidade 
no impacto de no mínimo 358 m/s e no máximo 370 m/s.

Os disparos serão distribuídos à base de 5 disparos no corpo do escudo e 1 disparo no visor, utilizando-se os 
dois calibres em escudos distintos.

A amostra deverá ser armazenada em ambiente com temperatura entre 20 e 28º C, no mínimo por 24 horas 
antes do teste;
 
Para o início do teste, fixar ambos os sensores do cronógrafo a 2 e 3 metros da boca do provete de teste,  
conforme figura do Anexo I, de modo que os planos dos sensores sejam perpendiculares à linha da trajetória  
do projétil;
Será medida a distância entre as partes do conjunto, com tolerância máxima de 1mm. 
Após estar o provete, fixo, nivelado e na posição correta, dispare um ou mais tiros, conforme necessário,  
através de uma placa de provas para confirmar o ponto de impacto;
Coloque a amostra num suporte fixo, posicionando-a a cinco metros da boca do provete;
Coloque a 15 centímetros, por trás da amostra, uma nova placa de teste, dispare um tiro de teste e registre a 
velocidade do projétil. Examine a placa, para verificar se o disparo a atingiu e examine a amostra a fim de  
verificar qual o dano provocado;

Se não houve transfixação, rearranje a amostra e repita o procedimento, até que o teste seja finalizado, com 
os quatro tiros finais, que serão alvejados de maneira uniforme na amostra.

Se em qualquer dos disparos houver transfixação, a amostra, tanto para a análise quanto para o recebimento,  
será rejeitada. 

Para a realização dos testes balísticos será utilizado provete que possibilite velocidade mais próxima da  
prevista acima, bem como dois cronógrafos para medição da velocidade do projetil no momento do disparo,  
ambos selecionados pela Comissão de Testes da Seção de Material Bélico do CA/MB e Int.

O valor registrado será a média aritmética entre os registros dos dois cronógrafos, desde que a diferença entre  
os  registros  não  ultrapassem  5%  (cinco  por  cento).  Ocorrendo  diferença  maior,  os  registros  serão 
desconsiderados.
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8 Prescrições diversas
As  amostras  serão  submetidas  obrigatoriamente  à  inspeção  visual,  manual  e  metrológica.  Os  ensaios 
previstos  nesta  norma  poderão  ser  realizados,  no  todo  ou  em  parte,  caso  a  Comissão  Técnica  julgue  
necessária a sua realização, para verificação de conformidade das amostras com as especificações da presente  
norma;

Ensaios em laboratórios especializados poderão ser realizados caso a comissão técnica julgue necessária  a  
sua realização;

O escudo  balístico deverá ter  garantia mínima de 5 (cinco) anos contra quaisquer defeitos de fabricação;

O fabricante deverá apresentar, na Sessão de Pregão Presencial, Certificado de Aprovação do material pelo  
Exército Brasileiro – ReTex;

O material deverá ser entregue acompanhado com manual de instruções que contemple orientações quanto a  
conservação, transporte e limpeza do produto, em língua portuguesa.

9. Aceitação
Os escudos balísticos que não satisfaçam aos requisitos especificados nesta norma devem ser rejeitados.

Fotos Ilustrativas

LOTE 09
1. Objeto
Escudo Anti tumulto

2. Definição do Objeto.
3.204 (três mil duzentos e quatro) Escudos Anti tumulto

3. Descrição do material
Destinado a proteção contra projéteis não balísticos, tais como: pedras, latas, tijolos, pilhas, garrafas, golpes 
com ferramentas,  madeira ou barras de ferro e outros materiais presentes em distúrbios civis.  O escudo de 
proteção será composto de duas peças:  a principal,  formada pelo escudo propriamente dito,  composto pela 
placa frontal e  a secundária, composta pela placa interna, que tem por objetivo dissipar a energia absorvida 
após impactos na placa frontal.
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Confeccionado em chapa de policarbonato termomoldado, sendo placa frontal  com espessura de 2mm  e a 
Placa interna com espessura de 3 mm, separados por material amortecedor em EVA macio, conforme item 3 
similar  FIGURA Nº 01;

Dimensões medindo 1.000 mm (+/- 10 mm) de altura por 570 mm (+/- 10 mm) de largura, sendo a curvatura 
com comprimento de 600 mm (+/- 10 mm). 

Horizontalmente, no centro da superfície externa do escudo, está colada uma faixa adesiva (vinílica) de alta 
aderência, com qualidade garantida, na cor preta, com dimensões iguais (comprimento e altura) às utilizadas 
na espuma de alta densidade (poliuretano). Esta faixa deverá conter a inscrição “CHOQUE”, na cor dourada 
(padrão PM), distribuída proporcionalmente em toda a largura do escudo. As letras têm altura de 120 mm e 
largura proporcional ao lay-out da inscrição. A dimensão entre as bordas de cada letra é de 20 mm.

3.1 Placa interna

Para dissipar a energia proveniente de impactos,  terá as seguintes dimensões:  1.000 mm de altura por 570 
mm de largura, sendo a curvatura com comprimento de 600 mm com tolerância de +/- 10 mm, confeccionada  
de policarbonato, termomoldado de 3 mm, com apoio para o braço posicionado a 45º em relação ao conjunto. 
Uma chapa de EVA macia, de 5 mm de espessura, de formato oval, colada abaixo do punho, será fixada na 
transversal, dando proteção ao dorso da mão, conforme FIGURA 2 

Será fixada por 16 parafusos de ferro zincado na cor preta, rosca 3/16 e porca do mesmo material, torneada 
de 7 mm de diâmetro, por 12 mm de comprimento, com aba cônica. Os parafusos receberão duas arruelas de 
funileiro de ¼, as quais ficarão posicionadas entre a cabeça do parafuso e o verso da placa, servindo de base 
para a arruela de borracha;

3.2 Placa Frontal
A placa frontal deverá ter amortecedor de borracha EVA macia, de 35 mm de diâmetro por 20 mm de altura, 
com o escopo de dissipar energia aliviando a tensão proveniente de impactos sofridos pelos escudos, 
conforme FIGURA 2.

Terá dois punhos confeccionados em borracha nitrílica de boa qualidade,  com alma de alumínio,  sendo 
fixado o conjunto por parafusos de aço inox sextavado de rosca ¼ com uma arruela de funileiro de ¼.

Os orifícios de passagem das porcas,  na placa interna,  serão revestidos com ilhós de latão na cor preta, 
aumentando a resistência à ruptura. 

Próximo à extremidade da lateral esquerda deverá ter um gancho (tipo anzol),  confeccionado de neoprene, 
alma de termoplástico de poliacetal inquebrável,  revestido em couro natural,  fixado ao conjunto por 
parafusos de aço zincado de cor preta, de ¼ e arruela de funileiro de ¼.
Peso total  de 4,1 Kg com variação de  100 g no peso total.
Espessura: A espessura do escudo será de, no mínimo 4,99 mm e, no máximo 5,1 mm.

4. Plano de Amostragem
Para  fins  de  realização  de  inspeção visual,  manual,  metrológicas,  a  empresa  que  restar  classificada  em 
primeiro lugar, e as duas remanescentes, se houver, após a fase de lances, ser-lhe-ão concedidos 5(cinco) dias  
úteis  para apresentação de amostra ou protótipo e no máximo 15 (quinze) dias uteis para o teste.

5. Inspeção Visual 
Será realizada, para verificação da existência de rugas, bolhas, vincos, rasgões, cortes, furos ou qualquer  
evidencia de defeitos de fábrica ou inconformidade com a presente norma.

6. Métodos de Ensaios e Procedimentos

Apoiar o escudo no centro e nas extremidades sobre sacos de areia, de modo que fiquem dois vãos livres de 
aproximadamente 25 cm entre o apoio central e cada apoio das extremidades, com a finalidade de se permitir  
uma flexão durante os testes de impacto.  O corpo de aço a ser usado no teste possui  4 kg de peso e a  
extremidade que se chocará com o escudo tem a forma de uma calota esférica de aproximadamente 100 mm  
(cem  milímetros)  de  diâmetro.  Ele  será  solto  sucessivamente  das  alturas  de  1,1  m  (um  metro  e  dez 

Pregão Eletrônico - Registro de Preço 02/2013 - Registro de Preços de armamento, munições e apetrechos operacionais.   44



centímetros); 2,2 m (dois metros e vinte centímetros); 3,4 m (três metros e quarenta centímetros); 4,5 m  
(quatro metros e cinquenta centímetros) e 5,6 m (cinco metros e sessenta centímetros), alternando, a cada  
queda, a região do escudo destinada a receber o impacto.

Após cada teste verificar as alterações porventura sofridas pelo escudo e recompor o dispositivo de apoio 
para o teste seguinte;

Após a realização do ensaio o escudo não poderá apresentar danos estruturais que comprometam  as suas  
características de proteção tais como:  rupturas, trincas ou outras deformações que impeçam sua utilização 
como equipamento anti-tumulto.

7 Identificação
No painel frontal, no verso da fita de vinil auto adesiva  com a inscrição “CHOQUE”, trará uma etiqueta com 
a sigla “PMMG” e número de série sequencial, composto por cinco dígitos, sendo os dois últimos os do ano 
de fabricação do produto. Exemplo: nº 000-13;

8. Garantia
Os escudos terão garantia total pelo prazo de 01 (um) ano, contra defeitos de fabricação, contados a partir da 
data do recebimento do objeto.
9. Embalagem
Cada escudo deve ser envolvido, protegido e acondicionado em um saco plástico com bolhas, dentro de uma 
capa tipo envelope, em tecido resistente (nylon pluma), com fechamento pela boca, com cordão de nylon e 
colocado individualmente em caixa de papelão para transporte.  Cada caixa deverá conter externamente,  no 
mínimo a identificação e quantidade do produto.

10. Aceitação e Rejeição
Os Escudos que não satisfizerem aos requisitos especificados nesta norma serão rejeitadas.

FIGURA 01

                       Foto Frontal                                                    Foto Lateral
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FIGURA 02
            Detalhes do suporte do punho

LOTE 10

1 Objeto
Espingarda cal 12 retrátil

2 Definição do Objeto
670 ( Seiscentos e setenta) Espingarda cal 12 retrátil

3 Descrição do Material
Espingarda calibre 12, de repetição, com funcionamento através de sistema por ação deslizante da telha (ação 
de bomba ou "pump action"); sistema de alimentação por tubo carregador paralelo ao cano, com capacidade  
mínima para 07 (sete) cartuchos de 2 ¾"  (70 mm) de comprimento no tubo carregador; cano de alma lisa 
com  comprimento  de  no  mínimo  13”  (treze  polegadas)  e  no  máximo  20"  (vinte  polegadas);  “choke” 
cilíndrico; câmara de 2 ¾" (70 mm) de comprimento ou maior; coronha e telha em polipropileno com fibra  
de vidro resistente ( dobrável e/ou retrátil),  com soleira em borracha; mira convencional (tipo ponto) ou  
aparelho de pontaria;  (massa e alça) acabamento oxidado.

A fim de cumprir a Portaria 07 DLog, de 28/04/2006, as armas deverão ostentar a gravação do Brasão das  
Armas da República e o nome da corporação por extenso abaixo do brasão, ou sigla (PMMG), quando o 
espaço disponível não for suficiente, gravado na face esquerda da armação. 

Todas as peças com ação direta no mecanismo de funcionamento da arma e do conjunto interno da caixa da  
culatra devem ser confeccionadas em aço. Exceções ficarão condicionadas a análise da Comissão Técnica do 
CMB para verificação da resistência.

4. Garantia 
Deverá ser dada garantia de no mínimo 05 (cinco) anos contra qualquer defeito de fabricação e de no 
mínimo 10 (dez) anos para o fornecimento de peças de reposição após a descontinuidade da fabricação 
da arma.

A manutenção do armamento durante a garantia poderá ocorrer no Centro de Material Bélico, com a vinda de 
equipe de armeiros do fabricante, ou remessa das armas à fábrica, sendo o frete e seguro correspondente por  
conta do fabricante/fornecedor.

5. Embalagem
Cada arma deverá estar lubrificada e recoberta com óleo protetor devendo ser embalada individualmente em 
caixa de papelão ou estojo plástico e protegida internamente por calços de papelão ou outro envoltório. A  
caixa de papelão deve ser  lacrada por  fita  adesiva e terá  no seu exterior  uma etiqueta  de identificação  
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constando no mínimo: modelo, calibre e número de série da arma.
O manual de instrução em português, bem como outros acessórios que acompanham a arma deverão estar  
acondicionados juntamente com a arma na caixa de papelão.

Para acondicionamento final do produto, as armas virão embaladas individualmente e serão acondicionadas  
em uma caixa coletiva de papelão ou madeira.  A caixa será  lacrada com fita e identificada com rótulo  
apropriado. Em uma das faces da caixa será colocada uma etiqueta indicando, no mínimo, a quantidade de 
armas por modelo, calibre, bem como o número de série de cada uma delas.

A caixa  coletiva  deve  resistir  a  quedas  sem provocar  qualquer  dano direto às  armas  e  sem danificar  a  
embalagem individual ao ponto de expor o seu conteúdo; resistir ao empilhamento sem ruptura das suas  
partes  e  sem  deformação  que  danifique,  exponha  o  produto  ou  comprometa  o  equilíbrio  estático  do 
empilhamento. 

6. Condições Específicas
6.1 Calibre e munições
A arma  deverá  ser  de  calibre  nominal  12  (doze),  compatível  com  emprego  de  cartuchos  comerciais  
carregados com bagos de chumbo de diversos tamanhos, balote (projétil singular), “balas de borracha”, balins 
plásticos, etc. Utilizará estojos de papelão ou plástico e culote metálico, bem como munição recarregada,  
dentro das medidas especificadas pela SAAMI.  

6.2 Coronha, telha e sistema de ação da bomba
A coronha e a telha devem ser fabricadas  em polipropileno com fibra de vidro resistente, coronha retrátil  
e/ou rebatível devendo a coronha possuir soleira de borracha para amortecer o impacto resultante do recuo da 
arma durante o tiro.

A telha deve possuir ranhuras transversais para assegurar maior aderência da mão do atirador durante o tiro.

O sistema de ação da bomba deverá ser composto por duas hastes corrediças laterais e paralelas.

6.3 Sistema de segurança
A arma deverá possuir trava manual externa para bloqueio do gatilho, do martelo ou similar, como segurança 
contra disparos acidentais.

A arma deverá possuir tecla, botão ou retém que permita liberar as corrediças, e consequentemente, a bomba,  
mesmo que a arma se encontre travada.

Deverá dispor de sistema de desmuniciamento através de tecla, botão ou retém, para permitir a retirada 
dos cartuchos que estiverem no tubo carregador sem manobras sucessivas de bomba, visando segurança para 
este tipo de operação, ou a possibilidade de se desmuniciar a arma simplesmente acionando-se a haste-retém 
dos cartuchos no tubo carregador.

6.4 Aparelho de pontaria
O aparelho de pontaria deverá se constituir de modelo dotado de aparelho de pontaria (alça e massa).

6.5 Aspecto Visual e acabamento
Cano em aço  com acabamento oxidado ou  fosfatizado e  receptáculo  (caixa do  mecanismo ou caixa da  
culatra) com acabamento em aço oxidado ou liga de alumínio, em cor preta (pintura, anodização, etc.). 

Cada arma deve estar limpa, lubrificada e isenta de materiais estranhos nas suas partes internas e externas. 

Não deve  apresentar  rebarbas,  trincas,  rachaduras,  amassamentos,  sinais  de  corrosão  ou  deficiências  de  
usinagem, montagem, acabamento ou qualquer outro defeito que comprometa a segurança, conservação ou o 
emprego da mesma. 

As marcações devem estar legíveis e em conformidade com o desenho e/ou especificações. 
O tratamento de proteção superficial das partes metálicas deve ter aspecto uniforme, e a pintura, caso exista,  
deve estar uniforme sem arranhões, bolhas e/ou escorrimentos em qualquer componente.
6.6 Acessórios
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Bandoleira de nylon de três pontos, suportes (zarelhos) em metal para fixação.

Sobrecano para proteção térmica

Opção de trilho Picatinny no receptáculo, na telha ou em ambos.  

Cartucheira em polipropileno para sete cartuchos.

6.7 Cada arma deverá  vir  acompanhada de  Manual  de Instruções do fabricante,  no idioma português, 
contendo instruções relativas às especificações da arma, seu manuseio, conservação, limpeza e manutenção,  
dentre outros aspectos.  

6.8 Precisão e justeza
Executar uma série de cinco disparos contra um alvo de papel de 1mx1m, situado a 36m de distância da boca 
do cano da arma: o ponto médio do grupamento (centro de impacto) deve situar-se dentro de um círculo com  
centro a cerca de 51 mm (2”) acima do ponto de visada.

6.9 Funcionamento
A arma deve funcionar na faixa de temperatura de –10ºC à 50ºC, em qualquer posição de tiro, sem incidentes, 
defeitos e variações de cadência.

Deve apresentar segurança no manuseio, impedindo a ocorrência de disparos quando o gatilho for acionado 
estando a arma travada.

6.9.1 Confiabilidade
A arma deve  ser  capaz  de  resistir  a  uma  série  mínima de  500 disparos,  sem que  ocorram defeitos  de 
funcionamento e peças danificadas, além dos limites descritos nesta norma.

7. Plano de Amostragem
Para  fins  de  realização  de  inspeção visual,  manual,  metrológicas,  a  empresa  que  restar  classificada  em 
primeiro lugar, e as duas remanescentes, se houver, após a fase de lances, ser-lhe-ão concedidos 5(cinco) dias  
úteis  para apresentação de amostra ou protótipo e no máximo 15 (quinze) dias uteis para o teste.

7.1 No recebimento:
 No caso de primeira aquisição de um modelo de arma, a empresa licitante deverá enviar uma arma a mais  
para os testes de primeira aquisição. Esta arma será devolvida após a conclusão dos testes. Toda munição 
deste teste de conhecimento da nova arma será fornecida pela empresa licitante. Em caso de reprovação em 
algum dos testes de primeira aquisição, poderá ser apresentada nova arma pelo fabricante para contra-prova.  
A Comissão Técnica deverá citar no Relatório da Avaliação se o problema da arma é resultante de falha de  
projeto ou de erro de produção, sendo que o erro de produção não inviabiliza a compra/uso do produto após  
correções necessárias. Os testes que incluam disparo de munição real poderão estar incluídos no cômputo dos 
500 disparos do teste de confiabilidade.
Além deste teste de primeira aquisição, realizado com uma arma, todas as armas recebidas pela PMMG  
sempre serão inspecionadas e testadas.

7.2 No caso de arma já existente e em serviço na PMMG, TODAS as armas adquiridas, independentemente 
do tamanho do lote adquirido, serão testadas em inspeção manual, visual e metrológica, exceto pela execução 
de disparos, com vistas ao seu funcionamento normal descrito no manual de instruções, além de verificar  
inconformidades com o exigido nesta norma. No mínimo dez das armas adquiridas serão escolhidas ao acaso  
para a realização de tiro real (de 10 a 50 disparos, a critério da Comissão Técnica do CMB) 

À PMMG se reserva o direito de definir o local para realização das inspeções e ensaios, podendo os mesmos 
serem realizados na fábrica, especialmente nos casos de aquisições superiores a 500 unidades, devendo o  
fabricante garantir à Comissão Técnica indicada pela Corporação livre acesso às dependências pertinentes da 
fábrica e colocar à sua disposição pessoal  auxiliar  e meios necessários à inspeção,  bem como desenhos  
relativos  ao  modelo  do  produto  aprovado  e  documentos  relativos  a  aceitação  das  matérias-primas  e  
componentes utilizados na fabricação do produto, quando solicitado.
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8. Testes de Recebimento 
No recebimento provisório TODAS as armas adquiridas, independentemente do tamanho do lote recebido,  
serão testadas em inspeção manual, visual e metrológica, exceto pela execução de disparos, com vistas ao seu 
funcionamento normal descrito no manual de instruções, além de verificar inconformidades com o exigido 
nesta norma. No mínimo dez das armas adquiridas ou totalidade, serão escolhidas ao acaso para a realização 
de tiro real (de 10 a 50 disparos, a critério da Comissão Técnica do CMB). Armas que apresentem qualquer  
inconformidade (ex.: falta de peça, peça quebrada, peça emperrada, característica diferente das demais do  
mesmo modelo, etc.) serão devolvidas ao fabricante para correção, após o que será feito o recebimento final.

A critério da Comissão Técnica do CMB, todas as armas recebidas poderão serem testadas com realização de  
disparos com munição real

9. Aceitação
Armas que não satisfaçam aos requisitos especificados nesta norma serão  retornadas ao fabricante, para 
devidas correções, ou rejeitadas quando a inconformidade não for sanável.

Tabela 1 - Relação de defeitos

Nr Defeito

                Visual
01 Suja, com material estranho em qualquer de suas partes externas
02 Ausência de qualquer peça, acessório ou componentes

03
Partes  metálicas  externas  oxidadas  ou  corroídas,  sem  proteção  superficial  ou  com  a  mesma 
danificada

04
Inscrições  e  marcações  de  identificação  (fabricante,  nr  de  série  da  arma,  calibre,   Armas  da  
República, inscrição “Polícia Militar de Minas Gerais” ou “PMMG”) inexistentes, ilegíveis ou em 
desacordo com o especificado

05 Coronha, telha, partes de madeira com trincas, fendas ou sem proteção superficial

06
Cano, bloco ou câmara corroída, com mau acabamento ou rebarbas,  trincas ou rachaduras, dentre  
outros defeitos semelhantes

07 Coronha frouxa em relação ao bloco
08 Aparelho de pontaria amassado ou deformado

09
Coronha e telha, sistema de ação de bomba, acabamento, sistema de segurança, aparelho de pontaria 
e acessórios fora do especificado ou em desacordo com o manual do fabricante

Montagem e manejo (manual)
10 Arma não engatilha
11 Trava de segurança não funciona
12 Arma dispara com ferrolho aberto
13 Peças soltas, mal fixadas ou saindo ao simples manuseio
14 Mecanismos com funcionamento incorreto ao manejo
15 Compatibilidade com munições fora do especificado
16 Outros defeitos de manejo

METROLÓGICO
17 Dimensões (cano, câmara, total, etc) fora do especificado 
18 Choke fora do especificado
19 Trancamento da arma com o plug "headspace máximo"
20 Não trancamento da arma com o plug “headspace mínimo”
21 Esforço do gatilho inferior a 1,5 Kg ou superior a 2,5 Kg para disparo
22 Massa (“peso”) em desacordo com especificado
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Tabela 2 – para execução de teste de tiro
Item Defeitos  de  Funcionamento  e/ou peças  danificadas (a) Quantidade 

aceitável 
250tiros 
iniciais

Quantidade 
aceitável 250 
tiros finais

01 Arma não engatilha 0 0
02 Gatilho não libera o percussor 0 0
03 Falha de extração 0 2
04 Falha na ejeção 0 1
05 Falha de trancamento 0 0
06 Falha de alimentação por deficiência do alimentador 0 0

07 Trava de segurança manual não funciona 0 0

08
Arma disparando com esforço no gatilho inferior a 1,5 Kg ou não 
disparando com esforço igual ou maior que 2,5 Kg

0 0

09 Nega de tiro por deficiência do percussor 0 1
10 Cápsula do cartucho perfurada, por ação do percussor 1 1
11 Disparo espontâneo do cartucho 0 0
12 Outros defeitos de funcionamento (B) 2 4
13 Cano intumescido 0 0
14 Bloco quebrado ou inservível 0 0
15 Extrator quebrado ou inservível 0 1
16 Furo de passagem do percussor alargado 0 1
17 Percussor quebrado 0 1
18 Molas quebradas ou sem ação 0 1
19 Parafuso da culatra frouxo 0 0
20 Outras peças danificadas (B) 1 2

(a) Deve ser considerado como defeito de funcionamento, qualquer incidente que determine a interrupção  
do tiro (parada não programada ou mesmo que impossibilite de começar a atirar). Defeitos também incluem  
interrupção do tiro por peças danificadas ou inservíveis. Os defeitos atribuídos à munição não podem ser  
imputados à arma, mas devem ser registrados e devidamente identificados. Peça danificada ou inservível é  
qualquer peça que ocasiona defeito no funcionamento ou torna a arma sem segurança ao uso.
(b) O número total de defeitos de funcionamento ou de peças danificadas, acumulado em toda a prova, não  
pode exceder ao especificado. Quando defeitos são imputáveis a uma peça em particular, é permitida a  
substituição da peça inservível e registrado apenas como peça danificada e não como defeito, obedecendo  
os limites da tabela. Na ocorrência de defeitos sistemáticos ocasionados por uma peça inservível, esses não  
são computados contra a  arma que  está sendo ensaiada,  desde  que tenham ocorrido nos 20  tiros  que  
antecederam a substituição da peça. Por exemplo, ocorrem falhas nos tiros 21, 42, 43 e 45, quando a arma é  
desmontada e é substituído o percussor, por estar deformado (confirmado pelo funcionamento correto após a  
substituição). Neste caso apenas é registrado um defeito de funcionamento (tiro 21) e uma peça danificada  
(tiro 45), pois as falhas nos outros tiros  (42 e 43) são consideradas como repetição do mesmo defeito e não  
são imputáveis à arma.

LOTE 11

1 Objeto
Espingarda cal 12 Standard

2 Definição do Objeto
720 (setecentos e vinte) Espingardas cal 12 Standard

3 Descrição do Material
Espingarda calibre 12, de repetição, com funcionamento através de sistema por ação deslizante da telha (ação 
de bomba ou "pump action"); sistema de alimentação por tubo carregador paralelo ao cano, com capacidade  
mínima para 07 (sete) cartuchos de 2 ¾"  (70 mm) de comprimento no tubo carregador; cano de alma lisa 
com  comprimento  de  no  mínimo  13”  (treze  polegadas)  e  no  máximo  20"  (vinte  polegadas);  “choke” 
cilíndrico; câmara de 2 ¾" (70 mm) de comprimento ou maior; coronha e telha em madeira tratada ou em 
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polipropileno com fibra de vidro resistente (coronha fixa com ou sem pistol grip), com soleira em borracha;  
mira convencional (tipo ponto) ou aparelho de pontaria;  (massa e alça) acabamento oxidado.

A fim de cumprir a Portaria 07 DLog, de 28/04/2006, as armas deverão ostentar a gravação do Brasão das  
Armas da República e o nome da corporação por extenso abaixo do brasão, ou sigla (PMMG), quando o 
espaço disponível não for suficiente, gravado na face esquerda da armação. 

Todas as peças com ação direta no mecanismo de funcionamento da arma e do conjunto interno da caixa da  
culatra devem ser confeccionadas em aço. Exceções ficarão condicionadas a análise da Comissão Técnica do 
CMB para verificação da resistência.

4. Garantia 
Deverá ser dada garantia de no mínimo 05 (cinco) anos contra qualquer defeito de fabricação e de no mínimo 
10 (dez) anos para o fornecimento de peças de reposição após a descontinuidade da fabricação da arma.

A manutenção do armamento durante a garantia poderá ocorrer no Centro de Material Bélico, com a vinda de 
equipe de armeiros do fabricante, ou remessa das armas à fábrica, sendo o frete e seguro correspondente por  
conta do fabricante/fornecedor.

5. Embalagem
Cada arma deverá estar lubrificada e recoberta com óleo protetor devendo ser embalada individualmente em 
caixa de papelão ou estojo plástico e protegida internamente por calços de papelão ou outro envoltório. A  
caixa de papelão deve ser  lacrada por  fita  adesiva e terá  no seu exterior  uma etiqueta  de identificação  
constando no mínimo: modelo, calibre e número de série da arma.

O manual de instrução em português, bem como outros acessórios que acompanham a arma deverão estar  
acondicionados juntamente com a arma na caixa de papelão.

Para acondicionamento final do produto, as armas virão embaladas individualmente e serão acondicionadas  
em uma caixa coletiva de papelão ou madeira.  A caixa será  lacrada com fita e identificada com rótulo  
apropriado. Em uma das faces da caixa será colocada uma etiqueta indicando, no mínimo, a quantidade de 
armas por modelo, calibre, bem como o número de série de cada uma delas.

A caixa  coletiva  deve  resistir  a  quedas  sem provocar  qualquer  dano direto às  armas  e  sem danificar  a  
embalagem individual ao ponto de expor o seu conteúdo; resistir ao empilhamento sem ruptura das suas  
partes  e  sem  deformação  que  danifique,  exponha  o  produto  ou  comprometa  o  equilíbrio  estático  do 
empilhamento. 

6. Condições Específicas.
6.1 Calibre e munições.
A arma  deverá  ser  de  calibre  nominal  12  (doze),  compatível  com  emprego  de  cartuchos  comerciais  
carregados com bagos de chumbo de diversos tamanhos, balote (projétil singular), “balas de borracha”, balins 
plásticos, etc. Utilizará estojos de papelão ou plástico e culote metálico, bem como munição recarregada,  
dentro das medidas especificadas pela SAAMI.  
6.2 Coronha, telha e sistema de ação da bomba
A coronha e  a  telha devem ser  fabricadas  em madeira  tratada ou  em polipropileno com fibra  de vidro 
resistente (coronha fixa com ou sem pistol grip), com soleira em borracha; mira convencional (tipo ponto) ou 
aparelho de pontaria;  (massa e alça) acabamento oxidado,  a coronha deve possuir soleira de borracha para  
amortecer o impacto resultante do recuo da arma durante o tiro.

A madeira deve ser tratada para redução e estabilização do seu índice de umidade, devendo seu acabamento  
ser obtido através de operações de lixamento, polimento e envernizamento. 

A telha deve possuir ranhuras transversais para assegurar maior aderência da mão do atirador durante o tiro.

O sistema de ação da bomba deverá ser composto por duas hastes corrediças laterais e paralelas.
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6.3 Sistema de segurança
6.3.1 A arma deverá possuir trava manual externa para bloqueio do gatilho, do martelo ou similar, como 
segurança contra disparos acidentais.

6.3.2 A arma deverá possuir tecla, botão ou retém que permita liberar as corrediças, e consequentemente, a  
bomba, mesmo que a arma se encontre travada.

6.3.3 Deverá dispor de  sistema de desmuniciamento através de tecla, botão ou retém, para permitir a 
retirada  dos  cartuchos  que  estiverem  no  tubo  carregador  sem  manobras  sucessivas  de  bomba,  visando 
segurança para este tipo de operação, ou a possibilidade de se desmuniciar a arma simplesmente acionando-
se a haste-retém dos cartuchos no tubo carregador.
6.4 Aparelho de pontaria
O aparelho de pontaria deverá se constituir de modelo dotado de massa de mira esférica tipo ponto, ou  
aparelho de pontaria (alça e massa).
6.5 Aspecto Visual e acabamento
Cano em aço  com acabamento oxidado ou  fosfatizado e  receptáculo  (caixa do  mecanismo ou caixa da  
culatra) com acabamento em aço oxidado ou liga de alumínio, em cor preta (pintura, anodização, etc.). 
Cada arma deve estar limpa, lubrificada e isenta de materiais estranhos nas suas partes internas e externas. 
Não deve  apresentar  rebarbas,  trincas,  rachaduras,  amassamentos,  sinais  de  corrosão  ou  deficiências  de  
usinagem, montagem, acabamento ou qualquer outro defeito que comprometa a segurança, conservação ou o 
emprego da mesma. 

As marcações devem estar legíveis e em conformidade com o desenho e/ou especificações. 

O tratamento de proteção superficial das partes metálicas deve ter aspecto uniforme, e a pintura, caso exista,  
deve estar uniforme sem arranhões, bolhas e/ou escorrimentos em qualquer componente.

6.6 Acessórios
A arma deverá vir equipada com suportes (zarelhos) em metal para fixação de bandoleira.

Cada arma deverá vir acompanhada de Manual de Instruções do fabricante, no idioma português, contendo 
instruções relativas às especificações da arma, seu manuseio, conservação, limpeza e manutenção, dentre  
outros aspectos.  

6.7 Precisão e justeza
Executar uma série de cinco disparos contra um alvo de papel de 1mx1m, situado a 36m de distância da boca 
do cano da arma: o ponto médio do grupamento (centro de impacto) deve situar-se dentro de um círculo com  
centro a cerca de 51 mm (2”) acima do ponto de visada.

6.8 Funcionamento
A arma deve funcionar na faixa de temperatura de –10ºC à 50ºC, em qualquer posição de tiro, sem incidentes, 
defeitos e variações de cadência.

Deve apresentar segurança no manuseio, impedindo a ocorrência de disparos quando o gatilho for acionado 
estando a arma travada.

6.9 Confiabilidade
A arma deve  ser  capaz  de  resistir  a  uma  série  mínima de  500 disparos,  sem que  ocorram defeitos  de 
funcionamento e peças danificadas, além dos limites descritos nesta norma.

7. Plano de Amostragem
Para  fins  de  realização  de  inspeção visual,  manual,  metrológicas,  a  empresa  que  restar  classificada  em 
primeiro lugar, e as duas remanescentes, se houver, após a fase de lances, ser-lhe-ão concedidos 5(cinco) dias  
úteis  para apresentação de amostra ou protótipo e no máximo 15 (quinze) dias uteis para o teste.

7.1 No recebimento:
No caso de primeira aquisição de um modelo de arma, a empresa licitante deverá enviar uma arma a mais  
para os testes de primeira aquisição. Esta arma será devolvida após a conclusão dos testes. Toda munição 
deste teste de conhecimento da nova arma será fornecida pela empresa licitante. Em caso de reprovação em 
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algum dos testes de primeira aquisição, poderá ser apresentada nova arma pelo fabricante para contra-prova.  
A Comissão Técnica deverá citar no Relatório da Avaliação se o problema da arma é resultante de falha de  
projeto ou de erro de produção, sendo que o erro de produção não inviabiliza a compra/uso do produto após  
correções necessárias. Os testes que incluam disparo de munição real poderão estar incluídos no cômputo dos 
500 disparos do teste de confiabilidade.

Além deste teste de primeira aquisição, realizado com uma arma, todas as armas recebidas pela PMMG  
sempre serão inspecionadas. 

No caso de arma já existente e em serviço na PMMG, TODAS as armas adquiridas, independentemente do 
tamanho do lote adquirido, serão testadas em inspeção manual, visual e metrológica, exceto pela execução de 
disparos,  com vistas  ao  seu  funcionamento  normal  descrito  no  manual  de  instruções,  além de  verificar  
inconformidades com o exigido nesta norma. No mínimo dez das armas adquiridas serão escolhidas ao acaso  
para a realização de tiro real (de 10 a 50 disparos, a critério da Comissão Técnica do CMB) 

À PMMG se reserva o direito de definir o local para realização das inspeções e ensaios, podendo os mesmos 
serem realizados na fábrica, especialmente nos casos de aquisições superiores a 500 unidades, devendo o  
fabricante garantir à Comissão Técnica indicada pela Corporação livre acesso às dependências pertinentes da 
fábrica e colocar à sua disposição pessoal  auxiliar  e meios necessários à inspeção,  bem como desenhos  
relativos  ao  modelo  do  produto  aprovado  e  documentos  relativos  a  aceitação  das  matérias-primas  e  
componentes utilizados na fabricação do produto, quando solicitado.

8.  Precisão e justeza
A munição a ser utilizada deve ser constituída de cartuchos calibre 12 com chumbo SG (super grosso - com 
nove bagos de chumbo), originais de fábrica e dentro do prazo de validade oferecido pelo fabricante. 

Executar uma série de cinco disparos contra um alvo de papel de 1mx1m, situado a 36m de distância da boca 
do cano da arma; o ponto médio do grupamento (centro de impacto) deve situar-se dentro de um círculo com  
centro a 51 mm (2”) acima do ponto de visada aproximadamente.

Antes de cada série, podem ser executados dois disparos para fins de aquecimento e ajustagem da pontaria. 
Antes de cada disparo deve ser verificada e corrigida, se necessário, a linha de visada.

8.1 Funcionamento
Ao alimentar a arma com munição real em sua capacidade máxima e disparar todos os cartuchos, não deve  
ocorrer anormalidade descrita nesta norma ou que represente risco ao usuário. 

Durante a execução da série de tiros, verificar se a arma apresenta segurança no manuseio, impedindo a  
ocorrência de disparos quando o gatilho for acionado estando a arma travada.

Verificar se arma permite a movimentação da corrediça mesmo estando travada. 
Alimentar a arma novamente com sua capacidade máxima e desmuniciá-la completamente utilizando-se o 
dispositivo para seu desmuniciamento sem que haja necessidade de movimentar a bomba (manejo completo, 
com introdução de cartucho na câmara). A arma deve permitir o desmuniciamento do tubo carregador através 
de dispositivo externo desenvolvido especificamente para esse fim, ou a possibilidade de se desmuniciar a 
arma simplesmente acionando-se a haste-retém dos cartuchos no tubo-carregador.5.4 Confiabilidade

8.2 Confiabilidade

Executar com a arma 500 tiros, distribuídos em séries de 50, sendo que em cada série o tempo decorrido 
entre dois disparos consecutivos não deve ultrapassar um minuto.  A arma pode ser ensaiada apoiada ou  
fixada em estativa que simule empunhadura do atirador. Será utilizada munição 12x70mm carregada com 
chumbo tamanho SG ou 3T original de fábrica.

Após completar cada série,  a arma deve ser resfriada ao ar,  limpa e lubrificada, conforme instruções do  
manual do fabricante.
Registrar qualquer ocorrência de incidente de tiro, analisando-a com vistas a determinar a origem da mesma,  
se da arma ou da munição utilizada. A munição que se apresentar defeituosa deve ser substituída por outra em 
boas condições.
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Os defeitos imputáveis à arma e a ocorrência de peças defeituosas devem ser confrontadas com o constante 
nas Tabelas 1 e 2.

Independentemente da quantidade de defeitos de funcionamento, ou das peças danificadas, o ensaio deve 
prosseguir até completar os 500 tiros. As peças danificadas ou desgastadas ao ponto de gerarem defeitos de  
funcionamento podem ser substituídas, contudo, ao final do ensaio, a avaliação do comportamento da arma  
deve ser feita respeitando-se os limites da Tabela 2 e os quesitos da Tabela 1.

9. Testes de Recebimento – aquisição ordinária
No recebimento provisório TODAS as armas adquiridas, independentemente do tamanho do lote recebido,  
serão testadas em inspeção manual, visual e metrológica, exceto pela execução de disparos, com vistas ao seu 
funcionamento normal descrito no manual de instruções, além de verificar inconformidades com o exigido 
nesta norma. No mínimo dez das armas adquiridas ou totalidade, serão escolhidas ao acaso para a realização 
de tiro real (de 10 a 50 disparos, a critério da Comissão Técnica do CMB). Armas que apresentem qualquer  
inconformidade (ex.: falta de peça, peça quebrada, peça emperrada, característica diferente das demais do  
mesmo modelo, etc.) serão devolvidas ao fabricante para correção, após o que será feito o recebimento final.

10. Aceitação
Armas que não satisfaçam aos requisitos especificados nesta norma serão  retornadas ao fabricante, para 
devidas correções, ou rejeitadas quando a inconformidade não for sanável.

Tabela 1 - Relação de defeitos

Nr Defeito

           Visual
01 Suja, com material estranho em qualquer de suas partes externas
02 Ausência de qualquer peça, acessório ou componentes

03
Partes metálicas externas oxidadas ou corroídas, sem proteção superficial ou com a mesma 
danificada

04
Inscrições e marcações de identificação (fabricante, nr de série da arma, calibre,  Armas da 
República, inscrição “Polícia Militar de Minas Gerais” ou “PMMG”) inexistentes, ilegíveis  
ou em desacordo com o especificado

05 Coronha, telha, partes de madeira com trincas, fendas ou sem proteção superficial

06
Cano, bloco ou câmara corroída, com mau acabamento ou rebarbas,  trincas ou rachaduras,  
dentre outros defeitos semelhantes

07 Coronha frouxa em relação ao bloco
08 Aparelho de pontaria amassado ou deformado

09
Coronha e telha, sistema de ação de bomba, acabamento, sistema de segurança, aparelho de 
pontaria e acessórios fora do especificado ou em desacordo com o manual do fabricante

Montagem e Manejo (manual)
10 Arma não engatilha
11 Trava de segurança não funciona
12 Arma dispara com ferrolho aberto
13 Peças soltas, mal fixadas ou saindo ao simples manuseio
14 Mecanismos com funcionamento incorreto ao manejo
15 Compatibilidade com munições fora do especificado
16 Outros defeitos de manejo

Metrológico
17 Dimensões (cano, câmara, total, etc) fora do especificado 
18 Choke fora do especificado
19 Trancamento da arma com o plug "headspace máximo"
20 Não trancamento da arma com o plug “headspace mínimo”
21 Esforço do gatilho inferior a 1,5 Kg ou superior a 2,5 Kg para disparo
22 Massa (“peso”) em desacordo com especificado
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Tabela 2 – Para execução de teste de tiro

Item Defeitos  de  Funcionamento  e/ou peças  danificadas (a)
quantidade 

aceitável   250 
tiros iniciais

quantidade 
aceitável 250 
tiros finais

01 Arma não engatilha 0 0
02 Gatilho não libera o percussor 0 0
03 Falha de extração 0 2
04 Falha na ejeção 0 1
05 Falha de trancamento 0 0
06 Falha de alimentação por deficiência do alimentador 0 0

07 Trava de segurança manual não funciona 0 0

08
Arma disparando com esforço no gatilho inferior a 1,5 Kg ou não 
disparando com esforço igual ou maior que 2,5 Kg

0 0

09 Nega de tiro por deficiência do percussor 0 1
10 Cápsula do cartucho perfurada, por ação do percussor 1 1
11 Disparo espontâneo do cartucho 0 0
12 Outros defeitos de funcionamento (B) 2 4
13 Cano intumescido 0 0
14 Bloco quebrado ou inservível 0 0
15 Extrator quebrado ou inservível 0 1
16 Furo de passagem do percussor alargado 0 1
17 Percussor quebrado 0 1
18 Molas quebradas ou sem ação 0 1
19 Parafuso da culatra frouxo 0 0
20 Outras peças danificadas (B) 1 2

(a) Deve ser considerado como defeito de funcionamento, qualquer incidente que determine a interrupção  
do tiro (parada não programada ou mesmo que impossibilite de começar a atirar). Defeitos também incluem  
interrupção do tiro por peças danificadas ou inservíveis. Os defeitos atribuídos à munição não podem ser  
imputados à arma, mas devem ser registrados e devidamente identificados. Peça danificada ou inservível é  
qualquer peça que ocasiona defeito no funcionamento ou torna a arma sem segurança ao uso.
(b) O número total de defeitos de funcionamento ou de peças danificadas, acumulado em toda a prova, não  
pode exceder ao especificado. Quando defeitos são imputáveis a uma peça em particular, é permitida a  
substituição da peça inservível e registrado apenas como peça danificada e não como defeito, obedecendo  
os limites da tabela. Na ocorrência de defeitos sistemáticos ocasionados por uma peça inservível, esses não  
são computados contra a  arma que  está sendo ensaiada,  desde  que tenham ocorrido nos 20  tiros  que  
antecederam a substituição da peça. Por exemplo, ocorrem falhas nos tiros 21, 42, 43 e 45, quando a arma é  
desmontada e é substituído o percussor, por estar deformado (confirmado pelo funcionamento correto após a  
substituição). Neste caso apenas é registrado um defeito de funcionamento (tiro 21) e uma peça danificada  
(tiro 45), pois as falhas nos outros tiros  (42 e 43) são consideradas como repetição do mesmo defeito e não  
são imputáveis à arma.

LOTE 12

1.  Objeto
Caneleira Anti-Tumulto

2.  Definição do Objeto
3.708 (três mil setecentos e oito) Caneleiras Anti-Tumulto

3. Características Gerais.
Deverá manter-se sempre na forma original sem amassaduras, trincas ou outras deformações decorrentes de 
impactos ou quedas. 
Contudo,  sob excessivos impactos a caneleira poderá quebrar-se,  entretanto,  sem estilhaçamentos e sem 
ferimentos ao usuário, tendo uma proteção interna entre a perna e superfície. 
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Parte externa em material termoplástico injetado de alto impacto e parte interna com forração em espuma de 
conforto (revestida por tecido dublado) com aproximadamente 4mm de espessura no contato com a perna. 

Entre a parte externa e interna terá uma segunda forração em couro que estará em contato com o 
termoplástico. A espuma será afixada ao termoplástico com rebites de latão.

4. Características Específicas.
4.1. Cada caneleira é composta de 08 partes de proteção rígidas, ( termoplástico) sendo: 

3 (Três)  na altura do joelho (uma sobrepondo-se,  entre as outras duas),  formato oval,  com medidas de 180 
mm+- 4mm por 110mm +-3mm;

Caneleira propriamente dita, em forma de cone, com altura de 240mm+-4mm e largura de 180mm +-4mm na 
parte superior e 140mm na inferior +- 3mm.

Protetores laterais de tornozelo medindo 60mm de diâmetro +- 3mm.

2 (Dois) protetores sobre o pé medindo 100 mm+- 3mm por 45mm +-2mm, fixados com fita reforçada de 
50mm +-3mm X 180mm +- 5mm conforme figura 6. 
O conjunto deve ser indeformável nas intempéries, mantendo sua forma original e sem amassaduras, trincas 
ou deformações, exceto por impactos de grande monta.

A parte interna na altura da canela deverá ser montada de forma que não encoste na parte de termoplástico, 
formando um sistema amortecedor de impactos.

Não serão aceitas adaptações de peças esportivas, ineficientes para a atividade policial de choque, que requer 
resistência elevada a impactos.

As caneleiras serão fixadas à perna do usuário através de  quatro fitas  reforçadas em 100% polipropileno, 
tendo em suas extremidades velcros macho e fêmea e com fecho da mesma fita e duas meio argolas soldadas.

Velcro Fêmea de 20mm X 50mm deverá ser costurado na extremidade externa da fita (distante da ponta  
20mm) figura 03 .

Velcro macho de 20mm X 160mm deverá ser costurado na parte externa da fita distante 20mm da peça de  
termoplástico injetado, figura 04. 

4.2 Argolas.

-Ter 30 mm de largura, soldadas de maneira a oferecer passagem das fitas de fixação. 

-Ter espaço suficiente para permitir a passagem da fita em duplicidade quando do travamento, conforme 
figuras 02.

-Deve  ser  fixadas  ao  termoplástico  com rebite  resistente  e  com mesmo material  da  fita  (polipropileno)  
conforme figura 5 

4.3 Fitas
-Na altura da panturrilha e joelhos possui medida de 450mm de comprimento +- 5mm X 25mm de largura+- 
2mm já acabadas conforme figura 01.

- Na altura da canela próximo ao tornozelo, possui medida de 450mm de comprimento +- 5mm X 25mm de 
largura+- 2mm já acabadas, conforme figura 01.
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Figuras 01

Perna direita

Perna Esquerda

 figuras 02

Figura 03
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Velcro Fêmea de 20mm X 50mm deverá ser costurado na extremidade externa da fita (distante da ponta 
20mm).

Figura 04

Velcro macho de 20mm X 160mm deverá ser costurado na parte externa da fita distante 20mm da peça de  
termoplástico injetado. 

Figura 5
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Figura 06 

5  Embalagem
Cada caneleira anti-tumulto deve ser envolvida, protegida e acondicionada em um saco plástico, e colocado 
individualmente em caixa de papelão para transporte. 

As caixas individuais poderão ser acondicionadas em embalagem coletiva, tipo caixa de papelão, que deverá 
apresentar, externamente, no mínimo a identificação e quantidade do produto e que permitam ser empilhadas, 
no mínimo, 5 (cinco) caixas, sem deformar.

6 Plano de amostragem
Na licitação
Para  fins  de  realização  de  inspeção visual,  manual,  metrológicas,  a  empresa  que  restar  classificada  em 
primeiro lugar, e as duas remanescentes, se houver, após a fase de lances, ser-lhe-ão concedidos 5(cinco) dias  
úteis  para apresentação de amostra ou protótipo e no máximo 15 (quinze) dias uteis para o teste.

6.2 No recebimento.
A empresa vencedora deverá acrescentar ao número de peças adquiridas as quantidades abaixo relacionadas,  
para realização das inspeções previstas nesta norma e ensaios julgados necessários pela Comissão Técnica,  
de acordo com a seguinte escala:

Para fornecimento de  até   100  (cem) unidades: 01 (duas) caneleira;

Para fornecimento de 100 a 500  unidades: 02 (duas)  caneleiras; 

Para fornecimento acima de 500 (quinhentas) unidades: 03 (três)  caneleiras; 

As caneleiras a serem testadas no recebimento,  serão retiradas aleatoriamente dentre as entregues pela 
empresa vencedora;

Para fins de aceitação do lote amostrado,  todas as unidades que compõem a amostra deverão estar em 
conformidade com a presente norma; por força da garantia,  qualquer caneleira com defeito, dentro do lote, 
será trocada por outra em boas condições.

7  Inspeção Visual 

Deverá ser realizada uma inspeção visual para verificação de sua conformidade com as especificações da 
presente norma;

Verificar se existem rugas, bolhas, vincos, rasgões, cortes, furos ou quaisquer sinais que evidenciem defeitos 
de fábrica ou inconformidades com a presente norma.

8 Métodos de Ensaios e Procedimentos
O material será submetido a testes de impacto,  utilizando-se simulação para perna em madeira,  espuma, 
tecido e/ou outros materiais, bem como será feito teste de uso real, para verificação de conforto, e sensação 
de proteção e amortecimento dos impactos.
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Após cada teste verificar as alterações porventura sofridas pela caneleira e recompor o dispositivo de apoio 
para o teste seguinte;

Após a realização do ensaio a caneleira não poderá apresentar danos estruturais que comprometam  as suas 
características de proteção, tais como rupturas e trincas ou outras deformações que impeçam sua utilização 
como equipamento anti-tumulto, exceto por impactos de grande monta.

9  Prescrições Diversas
As amostras serão submetidas obrigatoriamente à inspeção visual,  manual e metrológica.  Os ensaios 
previstos nesta norma poderão ser realizados,  no todo ou em parte,  caso a Comissão Técnica julgue 
necessária a sua realização, para verificação de conformidade das amostras com as especificações da presente 
norma;

Ensaios em laboratórios especializados poderão ser realizados caso a comissão técnica julgue necessária  a 
sua realização.

10 Garantia
Mínima de 02 (dois)  anos contra quaisquer defeitos de fabricação,  contado a partir da data de entrega,  em 
condições normais de uso.

11  Aceitação
As caneleiras anti-tumulto que não satisfaçam aos requisitos especificados nesta norma serão rejeitadas.
                    

LOTE 13

1. Objeto
Capacete Balístico com Viseira.

2. Definição do Objeto.
1.170 ( mil cento e setenta) Capacetes Balístico com Viseira.

2.1. Tamanhos
400 Tamanho pequeno
570 Tamanho médio
200 Tamanho grande. 

3. Descrição do Material.
O capacete  balístico  é  destinado  a  proteger  a  cabeça  do  usuário  contra  choques  e  agressões  balísticas,  
devendo  permitir  a  acoplagem  de  equipamentos  de  comunicação.  Será  formado  por  dois  componentes 
distintos: O casco  com  proteção balística e a viseira. 
O casco deverá oferecer resistência balística Nível II, conforme NIJ Standard 0106-01; 

3.1 Viseira
Suportar  impactos  de  objetos  e  preferencialmente  oferecer  proteção  a  impactos  de  projétil  calibre  38 
Especial, ponta de chumbo ogival, peso 158gr, com velocidade de, no mínimo 244 m/s e máximo de 274 m/s, 
. Será construída em policarbonato de alta resistência curvado com espessura de 8 mm  ou mais, acoplada ao 
casco por parafusos especiais auto atarrachantes ou fita auto bloqueantes que permitam, além de uma perfeita  
ajustagem, a parada da viseira em diferentes posições de acordo com a necessidade da operação;

3.2. Coroa:
Correia fixada ao casco por 6 (seis) parafusos, que possibilita manter o casco afastado do crânio do usuário, 
possuindo sistema próprio de regulagem (o dispositivo é conhecido também como pára quedas);
Suporte interno: feito em nylon resistente, com almofadas para amortecimento de impactos na região frontal,  
lateral, dorsal e topo fixados com velcro.

3.3. Carneira: 
Construída em correia de nylon revestida por couro (vaqueta) nos pontos em que, ao ser fixada a coroa, fica 
em contato com o crânio do usuário, possibilitando que o capacete permaneça no topo da cabeça. A aplicação 
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da carneira a coroa é feita por 06 grampos de aço (tipo mola). A peça,  para possibilitar maior conforto ao  
usuário, deverá permitir regulagens individualizadas;

3.4. Nuqueira: 
Construída em correia de nylon de alta resistência ou couro acolchoado, tem por finalidade ajustar e prender  
a parte posterior do capacete a cabeça do usuário. Essa fixação deverá ser realizada por um sistema de 3  
(três) pontos de retenção: um na nuca, acoplado a coroa e outros dois nas correias laterais da jugular, com  
sistema próprio de regulagem efetuado por fivela;

3.5. Jugular: 
Igualmente construída em nylon de alta resistência, forrado com couro ou borracha nas partes que entram em 
contato com a face do usuário, devendo possibilitar a total fixação do capacete. Os pontos de ancoragem da  
jugular  ao  casco  (altura  das  têmporas  do  usuário)  deverão  possuir  fivelas  de  ajuste,  que  permitam  a 
individualização da regulagem para cada elemento, permitindo, assim, a utilização das correias nuqueiras e  
jugulares perfeitamente ajustadas com a cabeça do usuário;

3.6. Queixeira:
O conjunto de suspensão será completo por uma queixeira em material plástico de alta resistência, borracha  
ou couro para proteção do queixo do usuário em caso de queda durante o controle do distúrbio.
Nível de Proteção 
Casco – nível II;
Viseira – Suportar impactos de objetos e preferencialmente oferecer proteção contra disparos de 38 especial, 
ponta de chumbo ogival, peso 158gr, com velocidade de, no mínimo 244 m/s e máximo de 274 m/s.
Peso
Casco – máximo de  1.600 gramas, para o tamanho grande.
Viseira – máximo de  800 gramas;
Tamanho:
O capacete será fornecido nos tamanhos Pequeno (1.077 cm2), Médio (1.224 cm2) e Grande (1.271 cm2), com 
tolerância de +/- 2cm2.

4. Embalagem
Cada capacete deve ser envolvido, protegido e acondicionado em um saco plástico com bolhas, dentro de 
uma capa em tecido resistente (nylon pluma), com fechamento pela boca, com cordão de nylon e colocado 
individualmente em caixa de papelão para transporte. Cada caixa deverá conter externamente, no mínimo a 
identificação e quantidade do produto.

5. Plano de amostragem
Na licitação: 
Para  fins  de  realização  de  inspeção visual,  manual,  metrológicas,  a  empresa  que  restar  classificada  em 
primeiro lugar, e as duas remanescentes, se houver, após a fase de lances, ser-lhe-ão concedidos 5(cinco) dias  
úteis  para apresentação de amostra ou protótipo e no máximo 15 (quinze) dias uteis para o teste.

No recebimento: a empresa vencedora deverá acrescentar ao número de peças adquiridas as quantidades  
abaixo relacionadas, para realização das inspeções previstas nesta norma e ensaios julgados necessários pela 
Comissão Técnica, de acordo com a seguinte escala:

- para fornecimento de até 50 (cinquenta) unidades: 01 (um) capacete para teste balístico e mais 0 1 (um)  
teste  visual, manual e metrológica.
- para fornecimento acima de  50 (cinquenta) unidades: 02 (dois) capacetes para teste balístico e 01 para teste  
visual, manual e metrológica.

Os  capacetes  a  serem testados  no  recebimento,  serão  retirados  aleatoriamente  dentre  os  entregues  pela  
empresa vencedora;
Para  fins  de aceitação do lote  amostrado,  todas  as  unidades  que compõem a amostra  deverão estar  em 
conformidade com a presente norma.

5.1. Métodos de Ensaios e Procedimentos para testes de desempenho
Os testes relativos à resistência à penetração de projéteis serão realizados em Estande da PMMG, tendo como 
subsídio a norma NIJ STANDARD 0106.01.
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Os testes têm por finalidade verificar se o casco oferece resistência balística à perfuração de projetis calibre  
357 Magnum e projetis  9mm “FMJ”.  Como a PMMG não possui  o  aparelho acelerômetro,  destinado a 
verificação da velocidade resultante do choque de dois corpos rígidos, ou seja, o projétil contra o capacete, 
neste caso,  o teste a ser  realizado foi  adaptado,  visando apenas a verificação da resistência balística do  
material em relação ao impacto e transfixação;

Os disparos serão distribuídos à base de 4 disparos no casco do capacete e 4 disparos na viseira, utilizando-se 
os dois calibres em capacetes e um calibre em viseiras.

A amostra deverá ser armazenada em ambiente com temperatura entre 20 e 28º C, no mínimo por 24 horas 
antes do teste;

Para o início do teste, fixar ambos os sensores do cronógrafo a 2 e 3 metros da boca do provete de teste,  
conforme figura do Anexo I, de modo que os planos dos sensores sejam perpendiculares à linha da trajetória  
do projétil. Será medida a distância entre as partes do conjunto, com tolerância máxima de 1mm;

Após estar o provete, fixo, nivelado e na posição correta, dispare um ou mais tiros, conforme necessário,  
através de uma placa de provas para confirmar o ponto de impacto;

Coloque a amostra num suporte fixo, posicionando-a a cinco metros da boca do provete. O suporte estará 
recoberto com plastilina em formato de uma cabeça humana;
Coloque a 15 centímetros, por trás da amostra, uma nova placa de teste, dispare um tiro de teste e registre a 
velocidade do projétil. Examine a placa, para verificar se o disparo a atingiu e examine a amostra a fim de  
verificar qual o dano provocado;

Se não houve transfixação, rearranje a amostra e repita o procedimento, até que o teste seja finalizado, com 
os quatro tiros finais, que serão alvejados de maneira uniforme na amostra. Se em qualquer dos disparos 
houver transfixação, a amostra, tanto para a análise quanto para o recebimento, será rejeitada;

Para a realização dos testes balísticos será utilizado provete que possibilite velocidade mais próxima da  
prevista acima, bem como cronógrafo para medição da velocidade do projétil no momento do disparo, ambos  
selecionados pela Comissão de Testes do Centro de Material Bélico;

O valor registrado será a média aritmética entre os registros do cronógrafos, desde que a diferença entre os  
registros  não  ultrapassem  5%  (cinco  por  cento).  Ocorrendo  diferença  maior,  os  registros  serão 
desconsiderados.

5.2 Inspeção Visual 
Deverá ser realizada uma inspeção visual para verificação da existência de rugas, bolhas, vincos, rasgões, 
cortes,  furos  ou  qualquer  outro  defeito,  que  evidenciem defeitos  de  fábrica  ou  inconformidade  com as 
especificações da presente norma.

6. Prescrições Diversas
As  amostras  serão  submetidas  obrigatoriamente  à  inspeção  visual,  manual  e  metrológica.  Os  ensaios 
previstos  nesta  norma  poderão  ser  realizados,  no  todo  ou  em  parte,  caso  a  Comissão  Técnica  julgue  
necessária a sua realização, para verificação de conformidade das amostras com as especificações da presente  
norma;

Ensaios em laboratórios especializados poderão ser realizados caso a comissão técnica julgue necessária  a 
sua realização;

O fabricante deverá apresentar, na Sessão de Pregão Presencial, Certificado de Aprovação do material pelo  
Exército Brasileiro – ReTex;

O material deverá ser entregue acompanhado com manual de instruções que contemple orientações quanto a  
conservação, transporte e limpeza do produto, em língua portuguesa;

O capacete balístico poderá ser adquirido sem a viseira, conforme for a necessidade da Instituição, sendo esta 
situação determinada no Edital de Licitação.
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7. Garantia.
O capacete balístico deverá ter  garantia mínima de 07 (sete) anos contra quaisquer defeitos de fabricação;

8. Aceitação
Os capacetes balísticos com viseira que não satisfaçam aos requisitos especificados nesta norma devem ser 
rejeitados.

LOTE 14

1. Objeto
Binóculo de uso policial.

2. Definição do Objeto.
450 ( quatrocentos e cinquenta) Binóculos de uso policial.

3. Características gerais 
Lentes com revestimento, zoom regulável, com ampliação mínima de 10 vezes; campo de visão real entre  
65m a 75mx1000m, em 10x; ajuste da dioptria mínima de +2 até -2; objetiva com diâmetro entre 50mm e 
70mm; saída de pupila de no mínimo, 5mm; acabamento emborrachado, com descanso ocular.

4. Peso 
Máximo de 1000 gramas.
Mínimo de 500 gramas.

5. Características Específicas
O binóculo deverá ser fornecido com as seguintes especificidades:
- anel de fixação da objetiva: plástico especial;
- tubo da objetiva e rosca: em plástico especial com partes em vidro ótico.;
- conjunto da ocular: rosca em plástico especial com partes em vidro óptico;
- corpo do binóculo: antimônio;
- alavanca de zoom: plástico especial maleável.

6. Manual de Instruções
Cada unidade será acompanhada de manual em língua portuguesa. 

7. Garantia.
Deverá ter garantia de no minimo 01(um) ano, contados a partir da data de entrega. 

8. Embalagem

Cada unidade será acompanhada de bolsa para seu acondicionamento ou proteção e alça de suporte.

9. Plano de amostragem
Para  fins  de  realização  de  inspeção visual,  manual,  metrológicas,  a  empresa  que  restar  classificada  em 
primeiro lugar, e as duas remanescentes, se houver, após a fase de lances, ser-lhe-ão concedidos 5(cinco) dias  
úteis  para apresentação de amostra ou protótipo e no máximo 15 (quinze) dias uteis para o teste.

10. Aceitação e Rejeição.
As peças que não satisfizerem aos requisitos especificados nesta norma serão rejeitadas.

LOTE 15

1. Objeto.
Espargidor de agente Pimenta Espuma (OC).

2. Definição do Objeto
10.000 ( dez mil) Espargidores de agente Pimenta Espuma (OC).
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3. Descrição do Material
Características: comprimento: 164mm, diâmetro: 35mm, formato: cilíndrico, peso liquido: 85 g, material do 
corpo: alumínio, Acionamento: manual, por pressão do atuador, funcionamento: produz jato de spray, com 
alcance de 1,5 metros, não inflamabilidade atestada pelo CAEX, sistema de segurança: atuador que evita  
acionamento acidental, sistema de rastreabilidade, agente ativo: pimenta OC.                
Tolerância de 2% nas medidas

4. Garantia.
Do  fabricante

5. Aceitação e Rejeição
O Espargidor de agente Pimenta Espuma que não satisfaça os requisitos especificados nesta norma serão 
rejeitados.

LOTE 16

1 Objeto
Granada de emissão lacrimogênea 3 pastilhas (151 mm)

2 Definição do Objeto.
4.404 ( quatro mil quatrocentos e quatro) Granadas de emissão lacrimogênea 3 pastilhas (151 mm)

3. Descrição do material
Granada de emissão lacrimogênea 3 pastilhas (151 mm) – Comprimento:  151 mm- Diâmetro:  38 mm -  
Formato: Cilíndrico - Peso: 223 g - Material do corpo: Alumínio Tempo de retardo: 2,5 s- Tempo de emissão: 
20 s  -  Acionamento:  Manual  através de acionador  tipo EOT com argola,  grampo de segurança e alça  - 
Funcionamento:  produz  intenso  volume  de  fumaça  contendo  agente  lacrimogêneo  (CS  – 
ORTOCLOROBENZALMALONONITRILO) através de três pastilhas de emissão de gás, que são ejetadas 
para fora do corpo da granada e caem no solo em pontos diferentes, dificultando a devolução contra a tropa.  
Sistema de rastreabilidade por rádio frequência. 

4. Garantia.
Do fabricante.

5. Aceitação e Rejeição
As granadas que não satisfaçam os requisitos especificados nesta norma serão rejeitados.

LOTE  17

1. Objeto
Bastão tipo Tonfa.

2. Definição do Objeto.
11.520 ( onze mil e quinhentos e vinte) Bastões tipo Tonfa.

3. Descrição do Material
Confeccionado em polímero de alta resistência,  na cor preta, corpo do bastão será liso e formado por uma 
haste com 580mm de comprimento total (quinhentos e oitenta milímetros) ± 10mm (dez  milímetros)  e 32 
mm (  trinta e dois milímetros)  ±  5  mm (cinco milímetros)  de diâmetro,  devendo as extremidades ser 
arredondadas;
O cabo da haste terá formato anatômico,  medindo 135  mm (cento e trinta e cinco milímetros)  de 
comprimento, com tolerância de ± 5 mm (cinco milímetros), devendo ter sulcos em toda a sua extensão, cabo 
lateral terá sulcos transversais em toda a sua extensão e será confeccionado no mesmo material da haste 
principal.   Formará um ângulo reto com o corpo do Bastão,  medindo entre 130  mm (cento e trinta 
milímetros ),  com tolerância de ±  5  mm (cinco milímetros)  a partir do corpo do bastão,  com formato 
ergonômico para melhor manuseio do mesmo.  Na  extremidade do cabo lateral haverá um pomo com 
diâmetro de 45  mm (quarenta e cinco milímetros),  com tolerância de ± 5  mm (cinco milímetros),  com a 
finalidade de  evitar que a tonfa escape facilmente da mão do usuário. 
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4. Amostragem
Para  fins  de  realização  de  inspeção visual,  manual,  metrológicas,  a  empresa  que  restar  classificada  em 
primeiro lugar, e as duas remanescentes, se houver, após a fase de lances, ser-lhe-ão concedidos 5 (cinco) 
dias úteis  para apresentação de amostra ou protótipo e no máximo 15 (quinze) dias uteis para o teste.
 
4.1 No recebimento:  
Após  a  fase  de  licitação,  cada  lote  entregue  será  amostrado  segundo  a  NBR   5426,  nas  condições  
estabelecidas na Tabela abaixo:

Tabela 1
Plano de Amostragem

Tipo de lote Plano de amostragem
Inspeção
Regime Nível

Lote de inspeção Dupla Normal II

Quando  necessário,  para  realização  de  ensaios  destrutivos,  o  Plano de  Amostragem deverá  ter  o  Nível  
Especial de Inspeção S2, de acordo com a Tabela 1 da NBR 5426.

O exame de todas as tonfas e suportes  da amostra é feito com vistas à detecção dos defeitos discriminados 
e classificados na Tabela 2  desta Norma. Deve ser executado por classe de defeitos considerando-se, para 
toda a amostra, o estabelecido para cada classe:
crítico: 0,0%                         b) grave: 1,5%                           c) tolerável:4,0%

4.2 A ocorrência de um defeito crítico na amostra determina a rejeição do lote. O material  é aceito para 
os defeitos graves e toleráveis quando os limites de aceitação para a amostra não são ultrapassados, sendo 
rejeitado, em caso contrário.

Tabela 2 - Relação de Defeitos

NR
                                     DEFEITO

classificação/  limites  admitidos  na 
AMOSTRA

Crítico
(0,0%)

Grave
(1,5%)

Tolerável
(4,0%)

Inspeção visual 
01 Material com arranhões X
02 Ausência  de  acabamento  arredondado  nas  extremidades  da  haste 

principal  
X

03 Ausência de sulcos no cabo lateral e no cabo da haste principal X

04 Cabo lateral mal afixado X
05 Cabo lateral áspero que prejudique o manejo pelo usuário X

06
Sinais  de  mau  acabamento,  como  amassamentos  e  rebarbas,  dentre 
outros, que evidenciem defeitos de fabricação

X

Os bastões tonfa a serem inspecionados no recebimento serão retirados aleatoriamente dentre os entregues  
pela empresa vencedora.
Para  fins  de  aceitação  do  lote  amostrado todas  as  unidades  que  compõem a  amostra  deverão  estar  em 
conformidade com a presente norma.

5.  Inspeção Visual 
Deverá  ser  realizada  uma  inspeção  visual  para  verificação  da  conformidade  do  material  com  as 
especificações da presente norma;

Verificar se existem rugas, bolhas, vincos, rasgões, cortes, furos ou quaisquer falhas que evidenciem defeitos 
de fabricação que comprometa a resistência do material ou inconformidades com a presente norma.

6  Métodos de Ensaio e Procedimentos
O bastão deverá resistir a impactos contra superfície plana de madeira maciça e o cabo lateral deverá resistir  
a um peso de 100 Kg (cem quilogramas), com tolerância de 10Kg (dez quilogramas), quando alçado em um 
obstáculo para transposição.

Para medir o impacto o Bastão deverá ser seguro pelo cabo de haste e batido dez vezes com toda força  
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possível sobre madeira maciça, devendo o impacto recair sobre a parte central da haste. Após o ensaio o  
bastão não deverá apresentar trincas, rachaduras, folgas ou quebra. 

Para  verificar  a  resistência  do  cabo lateral  o  mesmo será  apoiado a  uma estrutura  que  permita  fixá-lo,  
devendo ser capaz de sustentar uma pessoa com 100 Kg (cem quilogramas), com tolerância de 10 kg (dez  
quilogramas)  durante 30 seg (trinta segundos). Esse procedimento deverá ser executado por dez (10) vezes.  
Após o ensaio o bastão não deverá apresentar trincas, rachaduras, folgas ou quebra. 

Após a realização dos ensaios, o bastão tonfa não poderá apresentar danos estruturais que comprometam  as 
suas características, tais como folgas, rupturas, trincas, quebras ou outras deformações que impeçam sua 
utilização como equipamento de defesa.

Somente serão submetidos aos ensaios os materiais aprovados na inspeção manual e metrológica.

ANEXO 2 (Figura teste 1 e 2) 
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7. Prescrições diversas
As  amostras  serão  submetidas  obrigatoriamente  à  inspeção  visual,  manual  e  metrológica.  Os  ensaios 
previstos nesta norma poderão ser realizados no todo ou em parte, caso a Comissão Técnica julgue necessária 
a sua realização para verificação da conformidade das amostras com as especificações da presente norma;

Ensaios em laboratórios especializados poderão ser realizados caso a comissão técnica julgue necessária  a 
sua realização;
8. Garantia
O bastão tonfa deverá ter garantia mínima de 02 (dois) anos contra quaisquer defeitos de fabricação

Anexo A – Figura do Bastão Tonfa

9. Aceitação e Rejeição.
Os Bastões Tonfa que não satisfaçam os requisitos especificados nesta norma serão rejeitados.

LOTE 18

1. Objeto
Cartucho Cal. 12 com 3 Balas de Borracha.

2. Definição do Objeto.
10.000 ( dez mil) Cartucho Cal. 12 com 3 Balas de Borracha.

3.  Descrição do material
Cartucho Cal. 12 com 3 Balas de Borracha  - Comprimento: 67 mm - Diâmetro: 22 mm - Peso: 23 g - 
Material: Estojo de plástico com base de metal, espoleta de percussão, carga de projeção e 3 (três) projetis 
esféricos de borracha -  Cor do projétil: Preta -  Acionamento: Para ser disparado por armas no mesmo 
calibre da munição, de alma lisa - Funcionamento: Lança projéteis que produzem trauma com forte impacto 
psicológico e físico.

4. Garantia.
Do  fabricante

5. Aceitação e Rejeição
Os Cartuchos Cal. 12 com 3 Balas de Borracha que não satisfaçam os requisitos especificados nesta norma 
serão rejeitados.
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LOTE 19
1.  Objeto
Capacete branco para eventos.

2. Definição do Objeto.
3.000 ( três mil) Capacetes brancos para eventos.

3. Características
Confeccionado em material de acetato bute-estireno (ABS).
Cor: branca;
O tamanho  e  o  formato  deverão  atender  ao  estipulado,  com  tolerância  até  o  limite  de  10  mm,  ser 
indeformável  quando submetido  às  intempéries,  mantendo sempre  sua  forma original  sem amassaduras, 
trincas ou outras deformações decorrentes de impactos ou quedas;

Proporcionará alta resistência à penetração de objetos pontiagudos e alta capacidade de absorção de energia 
quando sofrer impactos. Terá espaços internos que possibilitem o uso de equipamentos de comunicação;

Possuirá acabamento externo com listras refletivas nas cores Heráldicas da PMMG, sendo o vermelho-goles,  
amarelo-ouro e azul-blau, e inscrição POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS conforme anexo, sendo que, 
na borda do casco, em toda a sua extensão, terá acabamento de perfil de borracha fixado com cola própria  
que não permita seu desprendimento;

3.1 internamente o mesmo deverá conter:

Em sua parte superior, almofada de EVA macia de 5 mm+-0,2mm de espessura para absorção de impactos;

Nas laterais, na altura das orelhas, espuma de densidade 40 revestida de vaqueta conforme figura “G”, sendo 
a mesma fixada ao casco com velcro;

Em  caso  de  alteração  nas  medidas  exigidas  nesta  especificação,  o  fabricante  deverá  apresentar  
certificado/nota do material (matéria prima) adquiridos e utilizados na fabricação do produto em questão.

As  condições   físicas  e  químicas  da  matéria-prima  utilizada  no  casco  deverá  possuir  as  características 
mencionadas na tabela abaixo:
             

TABELA 01 – CONDIÇÕES FÍSICAS E QUÍMICAS DA MATÉRIA PRIMA
CARACTERÌSTICAS VALOR TOLERÂNCIA
Resistência à tração (CC) 520 kg/cm -5 A +00
Retração (CD) 9%   1%
Alongamento (CD) 1%   0,3%
Módulo de flexão (CD) 15.000 kg/cm2 -5% A + 00
Flamabilidade (CC) lenta em min. Min. 1 minuto
4. Carneira (suspensão interna).

Deverá permitir  regulagem variando de 500 a  670 mm em seu perímetro,  sendo fixada no capacete  da  
seguinte forma descrita abaixo:

4.1. Uma faixa de suporte da carneira com as seguintes características:

Uma fita de poliamida reforçada de 25 mm+-2mm por 0,5 mm de espessura, e de comprimento de 500 mm,
+-10 tendo no seu verso um velcro de 25 mm+-2mm fêmea;

A fita acima citada será presa ao casco por seis rrebites com presilha de polímero, conforme figura “A”  
abaixo;

              

Pregão Eletrônico - Registro de Preço 02/2013 - Registro de Preços de armamento, munições e apetrechos operacionais.   68



FIGURA “A”            

Na nuca será presa por uma peça de couro tipo soleta, com 4 mm+-0,1mm de espessura, sendo rebitada no  
casco, nas dimensões citadas na figura “B”;

Terá as extremidades recobertas as duas faces por velcro fêmea, nº 4 da figura, devendo permitir a passagem 
de tira de poliamida de 20 mm+-2mm por 1,3 mm de espessura do conjunto da jugular, n.º 4 figura “F”;

Ter costurado uma tira de couro vaqueta 1,5 mm de espessura por 50 mm+-3mm de largura e 130 mm+-5mm 
de comprimento, com velcro macho de 25 mm na extremidade, nº 6 da figura “B”;

Ter uma fita de velcro fêmea de 25 mm+-2mm de largura por 40 mm+-3mm de comprimento costurada na 
peça de couro.

Ter duas meias argolas de metal de 25 mm,+-2mm nº 3 figura “B”, que servirão de passador para a fita de  
poliamida do apoio de cabeça, nº 1 da figura “B”;

FIGURA “B”                      

   

                     

3.2 Preso duas almofadas protetora de nuca, nº 4 da figura “B”, com as seguintes 

4.2. Características:

Revestida de napa couro tipo vestuário 0,7 mm moldado;

Ter espuma de densidade 40, no formato da figura “C”;

Revestida na face interna com velcro macho;
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a) velcro fêmea de 25 mm;
b) couro tipo soleta de 4 mm de espessura;
c) meia argola de metal de 25 mm;
d) velcro fêmea;
e) velcro fêmea lado oposto;
f) couro tipo vaqueta 1,5 mm de espessura;
g) velcro 25 mm macho;



FIGURA “C”

4.3 Na parte interna deverá possuir apoio de cabeça de forma a manter o crânio do usuário afastado do casco  
com as seguintes características:

Ser fixada por arrebites a faixa fixa do suporte da carneira simultaneamente à tira de couro que está presa ao 
casco;

A fixação à faixa fixa do suporte será em peça de couro tipo vaqueta de 1 mm de espessura, que pode ser  
observada no nº 6 figura “D”;

4.4 na extremidade oposta, nº 3 da figura “D”, deverá ser da seguinte forma:

Ser de couro tipo vaqueta de 1 mm de espessura dos dois lados;

Ter duas fitas de poliamida de 25 mm+-2mm por 0,5 mm de espessura  e 145 mm+-5mm de comprimento 
com velcro macho e fêmea nas extremidades.

Possuir tela de poliéster dupla permitindo melhor ventilação;

A tela de poliéster deverá ter debrum em napa de couro tipo vestuário 0,7 mm de espessura;

FIGURA “D”                     

 

4.5 a carneira, propriamente dita, deverá ter as seguintes características:
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4. velcro macho;
5. napa couro tipo vestuário 0,7 mm moldada;
6. espuma densidade 40;

LEGENDA

1. Fita de poliamida de 25 mm por 0,5 mm de espessura;
2. Velcro fêmea;
3. Couro tipo vaqueta de 1 mm de espessura costurado nos dois lados;
4. Tela de poliéster dupla;
5. Debrum em napa couro tipo vestuário 0,7 mm de espessura;
6. Couro tipo vaqueta de 1 mm de espessura costurado nos dois lados.



Comprimento total de 710 mm+-10mm;

Ser de fita de poliamida de 25 mm+-2mm por 0,5 mm de espessura e recoberta por napa de couro tipo  
vestuário de 0,7 mm de espessura, tudo costurado em neoprene de 3 mm de espessura;

Possuir nas extremidades velcro macho e fêmea, nº 2 e 3 figura “E”;

Possuir cinco velcros de 25 mm+-2mm macho para fixá-la na faixa fixa, nº 5 figura “E”.

 FIGURA “E”                         

      

5. Jugular
Com regulagens faciais, protetor de queixo regulável, para melhor firmeza do casco e maior segurança do  
usuário,  confeccionada  com tira  de  poliamida  de  20  mm por  1,3  mm de  espessura,  com  as  seguintes 
características:

Ser fixada no casco do capacete por rebites com arruela de metal;

ter duas argolas de poliamida de 30 mm, com o escopo de permitir melhor articulação dos componentes da  
jugular;

as tiras que compõe a jugular serão:

a parte de traz será de poliamida de 20 mm por 1.3 mm de espessura por 305 mm (+/- 5 mm)  fixada as  
argolas de poliamida, nº 4 figura “F”;

ter um passador de metal com rodízio em uma das extremidades, e na outra extremidade um botão de pressão 
nº 6 para prender na argola de poliamida, n.º 1 figura “F”;

a tira de poliamida principal será revestida de velcro macho de 20 mm por 110 mm de comprimento e será 
fixada através de botão de pressão nº 6 à argola de poliamida, nº 6 figura “F”, sendo o restante 310 mm,  com  
velcro fêmea, nº 5 figura “F”;

deverá  ter  porta  queixo  em material  emborrachado,  flexível  e  ergonômico,  injetado em P.V.C.  macio  e 
anatômico;
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Fita de poliamida de 25 mm por 0.5 mm de espessura;
Velcro tipo macho de 25 mm; 
Velcro tipo fêmea de 25 mm;
Napa de couro tipo vestuário 0,7 mm de espessura;
Velcro tipo macho de 25 mm;
Neoprene de 3 mm de espessura.



FIGURA “F”

6. Almofada Protetora de orelha
Ter, nas laterais, na altura das orelhas, almofada de espuma com densidade 40, com as dimensões citadas na 
figura “G”, revestida de napa de couro tipo vestuário 0,7 mm moldada, sendo a face interna revestida de  
velcro macho.
Deverá ter no casco do capacete,  velcro fêmea fixado por cola especial  e preso pelo rebite para melhor  
reforço que fixará as proteções. 

Figura  “G”

               

Prescrições Diversas
O  capacete  de  eventos  deverá  ter  garantia  mínima  de  12  (doze)  meses  contra  quaisquer  defeitos  de 
fabricação, contados a partir da data do recebimento do objeto, de forma definitiva pela Administração;
Deverá ter fixado no apoio de cabeça na face interna (lado do casco) etiqueta do fabricante, gravado com 
tinta indelével a sigla PMMG, número de série composto por cinco dígitos sendo os dois últimos o ano de 
fabricação. Exemplo: PMMG 000-05;
As peças móveis deverão ter disponibilidade para reposição por até 5 anos após o produto sair da linha de 
produção;
Cada capacete deverá ter três  jugulares sobressalentes.
Deverá ser fornecido com cada unidade um manual de recomendações de uso e manutenção do produto em 
língua portuguesa brasileira.
Deverá ter condições de fornecer manutenção e reposição de peças no âmbito do Estado de Minas Gerais.

7.1. Pano de Amostragem
Para  fins  de  realização  de  inspeção visual,  manual,  metrológicas,  a  empresa  que  restar  classificada  em 
primeiro lugar, e as duas remanescentes, se houver, após a fase de lances, ser-lhe-ão concedidos 5 (cinco) 
dias úteis  para apresentação de amostra ou protótipo e no máximo 15 (quinze) dias uteis para o teste.
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Velcro macho;
Napa de couro tipo vestuário 0,7 mm moldada;
Espuma densidade 40;



Fotos Ilustrativas
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LOTE 20

1. Objeto.
Espargidor de agente Pimenta (oc) Mini Spray

2. Definição do Objeto
10.000 ( dez mil) Espargidores de agente Pimenta  Mini Spray.

3. Descrição do Material
Espargidor  de  Agente  Pimenta  OC  –  126mm  Características:  comprimento:  126mm  aproximadamente,  
diâmetro:  35mm, aproximadamente  formato:  cilíndrico,  peso liquido mínimo :  25 g,  material  do corpo:  
alumínio, Acionamento: manual, por pressão do atuador, funcionamento: produz jato de spray, com alcance 
mínimo de 1 metro,  não inflamabilidade  atestada pelo  CAEX,  sistema de segurança:  atuador  que  evita  
acionamento acidental, sistema de rastreabilidade, agente ativo: pimenta OC      
-Tolerância de 2% nas medidas.

4. Garantia.
Do  fabricante

5. Aceitação e Rejeição
O Espargidor de agente Pimenta Espuma que não satisfaça os requisitos especificados nesta norma serão 
rejeitados.

LOTE 21

1. Objeto.
Espargidor de agente Pimenta OC 

2. Definição do Objeto
13.000 ( treze mil) Espargidores de agente Pimenta  OC

3. Descrição do Material
Características: comprimento: 164mm, diâmetro: 35mm, formato: cilíndrico, peso liquido: 85 g, material do 
corpo: alumínio, Acionamento: manual, por pressão do atuador, funcionamento: produz jato de spray, com 
alcance de 1,5 metros, não inflamabilidade atestada pelo CAEX, sistema de segurança: atuador que evita  
acionamento acidental, sistema de rastreabilidade, agente ativo: pimenta OC.
-Tolerância de 2% nas medidas

4. Garantia.
Do  fabricante

5. Aceitação e Rejeição
O Espargidor de agente Pimenta Espuma que não satisfaça os requisitos especificados nesta norma serão 
rejeitados.

Prazo de Entrega
60 (sessenta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de 
Empenho pela CONTRATADA, contados a partir do recebimento da Nota 
de Empenho pela CONTRATADA.

Estratégia de 
Fornecimento

 A entrega será integral de acordo com o material empenhado. 

Local de Entrega

CMB/DAL, sito na Av. Amazonas, 6745, Gameleira, Belo Horizonte/MG. A 
Entrega deverá ser agendada na Seção de Armamento do CMB, com o 1º 
Tenente  Jardim,  pelo  telefone  (31)  2123-1041  ou  1072,  nos  seguintes 
horários: nas quartas-feiras, de 09:00 às 12:30 horas; e nos demais dias úteis 
da semana de 09:00 às 11:30 horas e de 13:00 às 16:30 horas.

Garantia De acordo com o previsto neste Anexo, para cada lote.
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Dotação Orçamentária

Dotações: 1251 06 181 141 4232 0001 339030 10 10
                1251 06 181 021 4232 0001 339030  24 10
                1251 06 181 021 4265 0001 339030  10 10
                1251 06 181 021 4289 0001 339030  24 10
                1251 06 181 021 4289 0001 339030  34 10
                1251 06 181 141 4232 0001 449052  24 10
                1251 06 181 141 4232 0001 449052  10 10

Condição e Prazo de 
Pagamento

Até 30 (trinta)  dias  corridos,  contados após o recebimento definitivo do 
objeto pela CPARM-CMB.

Deveres da Contratada 
e da Contratante

Deveres das partes estão prevista na Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993. Demais deveres das partes serão mencionadas na Minuta de Contrato, 
constante no Edital.

Procedimentos para 
Fiscalização e 

Gerenciamento do 
Contrato

A fiscalização e o gerenciamento do contrato ficará a cargo do chefe da 
Seção de Apetrechos, que será designado preposto do contrato por ato do 
Ordenador de Despesas do CMB.

Sanções Cabíveis

Conforme  a  conduta  da  LICITANTE  ou  CONTRATADA,  poderão  ser 
cominadas as Sanções Administrativas previstas na Lei federal nº 8.666 de 
21 de junho de 1993; na Lei federal nº 10520, de 17 de junho de 2002; na 
Lei estadual nº 13.994, de 18 de setembro de 2001; e nos Decretos estaduais 
nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012;  nº 44.629, de 03 de outubro de 2007; e 
nº 44.786, de 18 de abril de 2008

Amostra Exigido de acordo com cada lote.
Recomendações contidas no inciso XX, do artigo 4º e artigo 6º do Decreto estadual nº 44.786 de 18 de abril  
de 2008.

Belo Horizonte,        de                 2013.

         

Geraldo Magela Freire Jardim, 1º Ten QPE             
Agente atividade    

   

Carlos Eduardo Melo Barsante, Cap PM
Agente de Coordenação e Controle

                                      

Wagner Eustáquio Assis, Ten Cel PM 
Ordenador de Despesas
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ANEXO II - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 01 / 2013

Aos ________________ dias  do mês de _____________________ de 2013,  a  Polícia  Militar  de  Minas 
Gerais, por intermédio do Centro de Material Bélico - CMB, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços,  
situado na Avenida Amazonas, 6.745, Bairro Gameleira, Belo Horizonte/MG, CEP 30.510.000, telefones nº 
2123-1072 e 2123-1041, e-mail: cmb-pregao@pmmg.mg.gov.br, inscrito no Cadastro de Pessoas Jurídicas 
sob  o  n°  16.695.025/0001-97,  representado  neste  ato  pelo  _____________________________________, 
Chefe do CMB, brasileiro, casado, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº.__________________,  
portador do RG n° . __________, doravante denominado ÓRGÃO GESTOR, nos termos das disposições  
legais aplicáveis e do disposto no Edital do Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº 02/2013, que originou 
esta Ata, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas, publicado no Diário Oficial  
do Estado,  do dia _____________ de ____________ de 2013 e transcurso o prazo para interposição de 
recursos,  resolve  registrar  os  preços  das  empresas  abaixo  identificadas,  por  lote,  a  seguir  denominadas 
simplesmente  FORNECEDOR, nos termos da Lei  federal  nº  8.666/93,  de  21Jun93;  Decreto estadual  nº  
44.786, de 18Abr08; Decreto estadual nº 44.787, de 18Abr08, e suas alterações posteriores, que firmam a  
presente  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS,  observadas  as  disposições  do  Edital  e  nas  cláusulas  deste  
instrumento.

Lote nº _____

1º  Fornecedor:  A  empresa  ____________________  (fornecedor),  estabelecida  na  _________________ 
(endereço completo do Fornecedor), inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o n° _______________,  
neste  ato  representada  pelo  seu  _________________  (inserir  o  cargo  ou   função),  Sr.(a) 
______________________ (o nome completo), ____________ (nacionalidade),  ______________ (estado 
civil), ____________ (profissão), inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº. ________________, 
portador(a) do RG n°. __________________, residente e domiciliado em  _________________________ 
(endereço completo do representante legal).

2º  Fornecedor:  A empresa  ____________________  (fornecedor),  estabelecida  à   _________________ 
(endereço completo do Fornecedor), inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob  o n° _______________, 
neste  ato  representada  pelo  seu  _________________  (inserir  o  cargo  ou   função),  Sr.(a) 
______________________ (o nome completo), ____________ (nacionalidade),  ______________ (estado 
civil), ____________ (profissão), inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas  sob o nº. ________________, 
portador(a) do RG n°. __________________, residente e domiciliado em  _________________________ 
(endereço completo do representante legal).

Cláusula Primeira – DO OBJETO

1.1 - Constitui objeto desta Ata o Registro de Preços  (os itens constante do preâmbulo), para aquisição 
futura e eventual, conforme descrições, especificações técnicas e demais condições constantes do ANEXO I  
do Edital de licitação que originou o registro de preços, parte integrante e inseparável deste instrumento, e  
quadro demonstrativo a seguir:

Lote Descrição do Item Quant.
Fornecedores 

detentores do registro
Valor Unitário 

Registrado
Valor Global Marca/Modelo

1.2  - As  quantidades  previstas  para  os  itens  com  preços  registrados  poderão  ser  remanejadas  ou  
redistribuídas  pelo  órgão  gerenciador  entre  os  órgãos  participantes  daqueles  itens  ou  lotes, 
independentemente das quantidades previstas inicialmente para cada órgão participante, observado  como 
limite máximo a quantidade total registrada para cada item.

1.3 - Este instrumento não obriga os órgãos participantes a adquirir os produtos nele registrados nem 
firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo realizar licitação específica para aquisição de 
um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, em igualdade de condições, o 
beneficiário deste registro terá preferência.
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1.4 – Os preços registrados deverão sempre ser adequados ao valor de mercado, sob pena de não haver a  
aquisição.

Cláusula Segunda – DOS PRAZOS

O  FORNECEDOR  terá  05  (cinco)  dias  úteis  para  a  retirada  da  Nota  de  Empenho/Autorização  de 
Fornecimento ou instrumento equivalente, contados da convocação quando efetivada a contratação.

Cláusula Terceira – DA VIGÊNCIA

A  presente Ata de registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data da sua assinatura,  
podendo ser  prorrogada por  igual  período,  inclusive  com renovação integral  das  quantidades,  quando a 
proposta continuar se mostrando mais vantajosa, de acordo com o art. 14 do Decreto  estadual nº 44.787, de 
18 de abril de 2008.

Cláusula Quarta – DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

4.1 – Na presente Ata de Registro de Preços não constam órgãos e entidades participantes.

4.2 - Os órgãos e entidades que não participaram inicialmente deste registro de preços, quando desejarem 
fazer  uso  desta  Ata  de  Registro  de  Preços,  deverão  manifestar  seu  interesse  junto  ao  ÓRGÃO 
GERENCIADOR, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, 
obedecida a ordem de classificação.

4.2.1  - Caberá  ao  FORNECEDOR beneficiário  da  Ata  de  Registro  de  Preços,  observadas  as  condições 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento adicional, independentemente dos quantitativos  
aqui registrados, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas nesta Ata.

4.2.2 - As aquisições adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade que aderir a esta Ata, a 100% 
(cem por cento) dos quantitativos originalmente aqui registrados.

Cláusula Quinta – DA CONTRATAÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

5.1 -  Os  contratos  que  forem celebrados,  decorrentes  da Ata  de Registro de  Preços,  terão sua  vigência 
correspondente ao exercício financeiro, obedecendo a regulamentação da Lei federal nº 8.666/93 e somente  
poderão ser firmados enquanto a Ata estiver em vigência.

5.2 – A contratação com os fornecedores registrados será feita de acordo com as necessidades e conveniência 
dos Órgãos e Entidades Participantes, após a sua indicação pelo Órgão Gestor e poderá ser formalizada por 
intermédio de: instrumento contratual; emissão de Nota de Empenho de Despesa; Autorização de Compra ou 
outro instrumento hábil, conforme o disposto no art. 62 da Lei federal nº 8.666/93.

5.3 - Os quantitativos totais expressos na Cláusula Primeira são estimativos e representam as previsões para 
os fornecimentos durante o prazo de 12 (doze) meses. 

5.4 - O fornecedor ficará obrigado a atender a todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata. 

5.5 - Durante todo o período de validade desta Ata, o fornecimento deverá atender às condições especificadas  
nesta Ata, nas cláusulas do Edital do Pregão de Registro de Preços nº 02/2013 e no Anexo I do referido  
Edital.

Cláusula Sexta – DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA

6.1  - Conforme  a  necessidade  dos  ÓRGÃOS  PARTICIPANTES,  será  emitida  a  Nota  de  Empenho, 
Autorização de Fornecimento ou outro documento equivalente. A partir do recebimento deste documento, o 
FORNECEDOR terá  um prazo  máximo de  até  60 (sessenta)  dias para  a  efetiva  entrega  dos  bens  nas 
quantidades solicitadas, conforme previsto no anexo I do Edital.

6.2 - O ÓRGÃO PARTICIPANTE não está obrigado a adquirir uma quantidade mínima de produtos ficando, 
a seu exclusivo critério, a definição do momento da aquisição.

6.3  – Os bens  deverão ser  entregues nos  locais  indicados  pela  unidade requisitante,  na  cidade  de Belo 
Horizonte/MG, no prazo previsto no item 6.1.

Cláusula Sétima – DO RECEBIMENTO DOS BENS

7.1 - A entrega deverá ocorrer nos locais indicados na subitem 6.3, com ciência da Comissão Permanente de 
Avaliação e Recebimento de Material da Unidade – CPARM, que adotará os seguintes procedimentos:
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7.1.2  -  provisoriamente: de posse dos documentos apresentados pela EMPRESA FORNECEDORA e de 
uma via do contrato, se houver, receberá os bens para verificação de especificações, quantidade, qualidade,  
preços, e outros dados pertinentes e, encontrando irregularidade, fixará prazos para correção pela EMPRESA 
FORNECEDORA, ou aprovando, receberá provisoriamente os bens, mediante recibo;

7.1.3 -  definitivamente: no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, contados do recebimento provisório,  
após a verificação da integridade e realização de testes, se for o caso, e sendo aprovados, nos exatos termos  
do Edital,  será efetivado o recebimento definitivo mediante expedição de termo circunstanciado e recibo  
aposto na Nota Fiscal, em conformidade com as normas internas do ÓRGÃO PARTICIPANTE.

7.2  - Os  Órgãos  Participantes  acompanharão  a  qualidade  dos  bens  adquiridos  e  as  especificações  em 
conformidade com o Anexo I do Edital,  devendo notificar ao Órgão Gerenciador qualquer ocorrência de  
irregularidade. 

7.3 – O não cumprimento do fornecimento, no que se refere à entrega dos produtos em desconformidade com 
as  especificações  constantes  do  Edital  e   da  Ata  de  Registro  de  Preços,  obriga  a  EMPRESA 
FORNECEDORA a providenciar sob suas expensas a substituição/reparação dos produtos no prazo máximo 
de 20 (vinte) dias corridos, contados a partir do recebimento da notificação, ficando o pagamento do mesmo 
suspenso até a efetiva e regular entrega do objeto em condições de ser aceito.

7.4 – Em caso de irregularidade não sanada pela EMPRESA FORNECEDORA, a CPARM reduzirá a termo 
os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade competente para a aplicação das penalidades previstas nesta  
Ata.

7.5 –  Havendo a  necessidade de providências  por  parte  da EMPRESA FORNECEDORA, os  prazos de 
pagamento serão suspensos e considerando o fornecimento em atraso, sujeitando-a aplicação de multa sobre 
o valor considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei Federal de Licitações 
e  no  Instrumento  Convocatório,  com  observância  do  devido  processo  administrativo,  respeitando-se  o 
contraditório e a ampla defesa.

Cláusula Oitava – DO PAGAMENTO

8.1 - Os pagamentos serão efetuados através do Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI-
MG, a crédito do FORNECEDOR em um dos bancos credenciados pelo Estado (Banco do Brasil, Bradesco,  
Banco Itaú e Banco Mercantil do Brasil) e outros indicados por cada Órgão Participante, no prazo de 30 
(trinta) dias após o recebimento das notas fiscais pelo setor financeiro respectivo, devidamente atestadas pela  
CPARM ou acompanhadas do Termo de Recebimento Definitivo.  

8.1.1 – Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte do Detentor do  Preço  
Registrado, o decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a contagem  a partir da data 
em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização  financeira.

8.1.2 – Obrigatoriamente, a Empresa Fornecedora deverá informar na Nota Fiscal/Fatura o valor unitário do 
material, bem como o nº o banco, a agência e o número de sua conta bancária, a fim de agilizar o pagamento.

8.1.3 - A Empresa Fornecedora deverá, obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/Fatura com o CNPJ idêntico ao 
apresentado para fins de habilitação e conseqüentemente lançado na Nota de Empenho e na Ata de Registro 
de Preços.

8.2 - O pagamento da Nota Fiscal fica condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento.

8.3 – O Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração, o pagamento será  realizado  
acrescido de atualização financeira, entre as datas do vencimento e do efetivo  pagamento, de acordo com a  
variação “pro-rata tempore” do INPC, ou outro índice que venha  substituí-lo, conforme a legislação vigente.

Cláusula Nona – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

Constituem obrigações das partes:

9.1 – DO ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS

9.1.1 - caberá ao CMB, por meio do Gestor do Registro de Preços, a prática de todos os atos de controle e 
administração do Sistema Informatizado de Registro de Preços – SIRP;

9.1.2 – acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços, comunicando formal e  
imediatamente à EMPRESA FORNECEDORA as irregularidades manifestadas na execução da Ata;

9.1.3 - nomear um gestor para acompanhamento da execução do Registro de Preços;
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9.1.4 -  gerenciar  a  Ata  de  Registro  de  Preços,  providenciando a  indicação,  sempre  que  solicitado,  dos 
fornecedores para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo à ordem de classificação e os 
quantitativos de contratação definidos pelos participantes da presente Ata;

9.1.5 –  prestar  as  informações  e  os  esclarecimentos  que  venham  a  ser  solicitados  pela  EMPRESA 
FORNECEDORA;

9.1.6 - conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de  
penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços.

9.2 – DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PARTICIPANTE

9.2.1 - tomar conhecimento da Ata de Registros de Preços, inclusive as respectivas alterações porventura  
ocorridas, com o objetivo de assegurar, quando de seu uso, o correto cumprimento de suas disposições, logo 
depois de concluído o procedimento licitatório;

9.2.2 - promover consulta prévia junto ao ÓRGÃO GERENCIADOR, quando da necessidade de contratação, 
a  fim de obter  a  indicação do fornecedor,  os  respectivos  quantitativos  e os  valores  a  serem praticados,  
encaminhando, posteriormente, as informações sobre a contratação efetivamente realizada;

9.2.3 - assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a ser procedida atenda 
aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, informando ao CMB a eventual desvantagem,  
quanto à sua utilização;

9.2.4 -  zelar,  após receber  a  indicação da EMPRESA FORNECEDORA, pelos  demais  atos  relativos  ao 
cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente assumidas, e também, em coordenação com o 
ÓRGÃO GERENCIADOR,  pela  aplicação  de  eventuais  penalidades  decorrentes  do  descumprimento  de 
cláusulas contratuais ou constantes da Ata de Registro de Preços; 

9.2.5 -  emitir  nota  de  empenho  a  crédito  do  Fornecedor  Detentor  do  Preço  Registrado  no  valor  
correspondente ao fornecimento dos bens;

9.2.6 - efetuar o pagamento no devido prazo fixado na Cláusula Oitava desta Ata.

9.3 – DA EMPRESA FORNECEDORA

9.3.1  – caberá à EMPRESA FORNECEDORA e beneficiária da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições  nela  estabelecidas,  optar  pela  aceitação  ou  não  do  fornecimento  para  os  órgãos  que  vierem 
futuramente  a  aderir  à  respectiva  Ata,  independentemente  dos  quantitativos  registrados,  desde  que  este  
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas;

9.3.2 – fornecer durante 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata, na forma e condições fixadas nesta 
Ata,  mediante  requisição  do  órgão  ou  entidade   participante,  devidamente  assinada  pela  autoridade  
responsável, em conformidade com o Edital e   demais informações constantes do Pregão de Registro de 
Preços;

9.3.3 - entregar os os objetos do presente Registro de Preço nos prazos e locais,  conforme  definido na  
cláusula Sexta desta Ata de Registro de Preços;

9.3.4 – manter, durante toda o prazo de vigência da Ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório do Pregão;

9.3.5 - comunicar ao ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA, por escrito e com a maior brevidade possível,  
qualquer  anormalidade  de  caráter  urgente,  além  de  prestar  os  esclarecimentos  necessários,  quando 
solicitados;

9.3.6 - aceitar nas mesmas condições contratuais, os aditamentos para aumentar o quantitativo registrado em 
até  25%  (vinte  e  cinco  por  cento)  do  valor  inicial,  atualizado,  hipótese  em  que  deverá  acatar, 
obrigatoriamente, o acréscimo, conforme disposto no § 1º, do artigo 65, da Lei federal n° 8.666/93; 

9.3.7 - arcar com eventuais prejuízos causados aos ÓRGÃOS OU ENTIDADE e/ou a terceiros, provocados 
por ineficiência ou irregularidade cometidas por seus empregados, convenentes ou prepostos, envolvidos na 
execução do fornecimento.

9.3.8 - providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas  pelo ÓRGÃO 
GESTOR  e  ÓRGÃOS  PARTICIPANTES,  referentes  à  forma  de  fornecimento  dos   veículos  e  ao 
cumprimento das demais obrigações assumidas nesta Ata;
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9.3.9 – ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Estado de Minas Gerais ou a terceiros,  provocados por  
ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas  na presente Ata.

Cláusula Décima – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1 - A presente Ata ou o Registro  de Preços de fornecedor específico poderão ser cancelados de pleno  
direito nas seguintes situações:

10.1.1 - Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR quando: 

10.1.1.1 - O Fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.1.2  - O  Fornecedor  não  formalizar  contrato  decorrente  do  Registro  de  Preços  ou  não  retirar  o  
instrumento equivalente no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa; 

10.1.1.3  - Ocorrer  qualquer  das  hipóteses  de inexecução total  ou  parcial  da  Ata  de Registro de Preços  
decorrente do Registro de Preços; 

10.1.1.4 - Os preços registrados apresentaram-se superiores aos praticados no mercado; 

10.1.1.5  - O Fornecedor  der  causa  à  rescisão  administrativa  da  Ata  de  Registro  de  Preços  ou  contrato  
decorrente do Registro de Preços, por um dos motivos discriminados no art. 78 e seus incisos da Lei federal 
n° 8.666, de 21Jun93;

10.1.1.6 - Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pela Administração;

10.1.1.7 - O FORNECEDOR praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;

10.1.1.8  - Ficar  evidenciada  incapacidade  de  cumprir  as  obrigações  assumidas  pelo  FORNECEDOR, 
devidamente caracterizada em relatório de inspeção.
10.1.2 - Pelo FORNECEDOR:

10.1.2.1 - Mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências do 
instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços, com antecedência de 30 (trinta) dias, sem 
prejuízo das penalidades previstas no instrumento convocatório, nesta Ata, bem como de ressarcimento aos 
órgãos participantes por perdas e danos;

10.1.2.2 - Mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito  
ou força maior.

Cláusula Décima Primeira – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

11.1 – Ao fornecedor que descumprir total ou parcialmente as obrigações assumidas com a Administração  
Pública Estadual,  serão aplicadas as sanções previstas no artigo 38 do  Decreto estadual nº 45.902/12, de 27 
de janeiro de 2012, com  a observância do devido processo administrativo, respeitando-se o contraditório e a  
ampla defesa, de acordo com o disposto na Lei estadual nº 14.148, de 31Jan02, além dos seguintes critérios:

11.1.1 –  ADVERTÊNCIA ESCRITA, comunicação formal de desacordo quanto à conduta do fornecedor 
sobre  o  descumprimento  de  contratos/instrumentos  equivalentes  e  outras  obrigações  assumidas,  e  a 
determinação da adoção das necessárias medidas de correção.

11.1.2 – MULTA

11.1.2.1  –  MULTA MORATÓRIA,  pelo  atraso  injustificado  na  execução  do  contrato,  nos  seguintes  
percentuais:
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento não 
realizado;
b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de atraso superior a 30 (trinta)  
dias;

11.1.2.2 –  MULTA COMPENSATÓRIA, pela inexecução total ou parcial do contrato, de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, ou entrega do objeto com vícios ou defeitos ocultos que 
o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor, ou, ainda, fora das especificações  
contratadas;

11.2 - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE 
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, nos termos e prazos definidos no 
artigo 6º da Lei estadual nº 13.994/01 e nos artigos 38 e 39 do Decreto estadual nº 45.902/2012;
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11.3  -  DECLARAÇÃO  DE  INIDONEIDADE  PARA  LICITAR  OU  CONTRATAR  COM  A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será  concedida sempre que o contratado ressarcir  a  Administração Pública  Estadual  pelos  prejuízos  
resultantes de sua ação ou omissão, obedecido o disposto no inciso IV, do artigo 38, do Decreto estadual nº  
45.902/2012.

11.4 - O valor da multa aplicada, nos temos do subitem 11.1.2 deste Edital, retido dos pagamentos devidos 
pela Administração Pública Estadual ou cobrado judicialmente.

11.5  - As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos órgãos de 
controle, pela Ordenador de Despesas do CMB.

11.6 – As sanções previstas nos itens 11.1.1, 11.2 e 11.3, deste Edital poderão ser aplicadas cumulativamente 
à prevista no subitem 11.1.2, assegurado o direito de defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias  
úteis, a contar da data de intimação do ato, com exceção da penalidade de declaração de inidoneidade para  
licitar ou contratar com a Administração Pública Estadual, cujo prazo para defesa é de 10 (dez) dias úteis a 
contar da intimação do ato, conforme § 4º, inciso IV do artigo 38, do Decreto estadual nº 45.902/2012.

11.5 – Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior  
ou caso fortuito, desde que devidamente comprovados.

11.7 –  As sanções relativas ao inadimplemento de obrigações contratuais serão  aplicadas pelo respectivo 
contratante em coordenação com o Órgão Gerenciador do registro  de  preço,  para acompanhamento da  
avaliação de desempenho do fornecedor.

11.7.1 - Os órgãos caronas pertencentes a Municípios, União, Distrito Federal e demais Estados da Federação 
serão responsáveis por  todos os atos de administração e  controle  relativos  à contratação efetuada a partir  
da ARP, inclusive a  aplicação  das sanções decorrentes do descumprimento do compromisso assumido.

11.7.2    - As  sanções  aplicadas pelos órgãos  e  entidades  da Administração  Pública Estadual, quando 
carona deste registro  de preços realizado no âmbito do Estado, obedecerão ao disposto neste item 11.

11.8 – Extensão das Penalidades

11.8.1 – Poderá o fornecedor ser incluído no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com 
a Administração Pública Estadual – CAFIMP, após processo administrativo conclusivo pela aplicação da 
sanção,  quando a sua conduta se enquadrar nas situações previstas nos artigos 38,  44 e 45,  do Decreto  
estadual nº 45.902/12.

11.8.2 - O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar documentação 
falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a 
execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo o cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e 
contratar com o Estado e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de 
Minas Gerais, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital e em Contrato e das 
demais cominações legais.

11.8.3 – As penalidades de advertência e multa, relativas ao inadimplemento de obrigações contratuais, serão 
aplicadas pelo Órgão Participante e notificadas ao ÓRGÃO GERENCIADOR do Registro de Preços para  
acompanhamento da avaliação de desempenho do fornecedor. As demais penalidades previstas em lei, serão 
aplicadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR DO SRP, nos termos da legislação vigente.

11.8.4 – A aplicação da sanção de declaração de idoneidade é de competência exclusiva de Secretário de  
Estado ou, de autoridade a ele equivalente, nos termos da lei, cabendo pedido de reconsideração, nos termos 
do inciso III, do artigo 109 da Lei federal nº 8.666/93.

11.8.5 –  A não assinatura  de  Contrato  decorrente  desta  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nos  prazos 
estabelecidos  em  Edital,  frustrando  ou  retardando  o  fornecimento  será  considerada  como  situação 
caracterizadora de descumprimento total ou parcial de obrigação contratual.

Cláusula Décima Segunda - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

12.1 – Das decisões proferidas pela Administração na execução do Objeto da presente ATA, caberão recursos,  
por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, nos casos de aplicação das penas de  
advertência, suspensão temporária, multa ou rescisão de Contrato.
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12.2 – O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio de quem praticou o ato recorrido, a qual 
poderá  reconsiderar  sua decisão no  prazo  de 5  (cinco)  dias  úteis  ou,  nesse  mesmo prazo,  fazê-lo subir  
devidamente informado à autoridade competente, devendo, neste caso a decisão ser proferida no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contados do recebimento do processo, sob pena de responsabilidade.

Cláusula Décima Terceira - DA PUBLICAÇÃO

13.1 - O CMB, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, providenciará a publicação desta 
Ata, de forma resumida, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais “Minas Gerais”, em obediência ao 
disposto no Parágrafo Único, do artigo 61, da Lei federal nº 8.666/93.

Cláusula Décima Quarta - DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1 - A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia depois de publicado o respectivo extrato no 
Diário Oficial do Estado – “MINAS GERAIS”. 

14.2 - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo  
Aditivo à presente Ata de Registro de Preços.

14.3 - Fica designado como gestor do Registro de Preços o Adjunto da Seção de Licitações e Contratos do  
Centro de Material Bélico – CMB.

14.4 –  É  vedado à  EMPRESA FORNECEDORA subcontratar  o  fornecimento do  objeto desta  ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS.

14.5  - É  vedado  caucionar  ou  utilizar  contrato  decorrente  do  presente  registro  para  qualquer  operação 
financeira.

14.6 - Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico de Registro de Preços n°. 02/2013 e seus anexos, bem 
como as  propostas  das  empresas  ______________  e  _________________,  apresentadas  para  a  referida 
licitação.

14.7  -  Quaisquer  esclarecimentos  deverão ser solicitados por  escrito,  à Polícia Militar  de  Minas Gerais,  
através do Centro de Material Bélico - CMB, ÓRGÃO GESTOR desse  Registro de Preços, endereçados a 
Av. Amazonas 6.745, Bairro Gameleira, Belo Horizonte / Minas Gerais também poderá ser feita através do  
endereço eletrônico, cmb-pregao@pmmg.mg.gov.br

14.8 - Fica  eleito o Foro da Comarca de Belo Horizonte para  dirimir dúvidas  ou questões  oriundas do  
presente instrumento.  E,  por as partes estarem ajustadas e compromissadas,  assinam a presente ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

E para firmeza e como prova de assim haver entre si, ajustado e firmado, é lavrada esta ATA DE REGISTRO 
DE  PREÇOS  que,  depois  de  lida  e  achada  de  acordo,  será  assinada  pelas  partes  signatárias  e  pelas  
testemunhas abaixo assinadas.

Belo Horizonte/MG, _____ de _______________ de 2013.

ÓRGÃO GERENCIADOR:

1º FORNECEDOR:

2º FORNECEDOR:
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ANEXO III MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGSISTRO DE PREÇOS Nº 02/2013 

CONTRATO N.º _____/2013       COMPRAS N.º_____/2013

Contrato de fornecimento que entre si celebram o 
Estado de Minas Gerais, por intermédio do Centro 
de Material Bélico - CMB e a empresa  ______, 
na forma ajustada.

Contrato de fornecimento originário da Ata de Registro de Preços nº __/2013, PREGÃO ELETRÔNICO para 
Registro  de  Preços  n.º  02/2013,  para  a  aquisição  de  (itens  constante  no preâmbulo  do  edital),  para 
emprego na atividade finalística, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital e proposta comercial  
da empresa.  O presente contrato será  regido pela Lei  federal  nº 8.666,  de 21 de junho de 1993 e suas  
alterações posteriores,  e,  no que couber,  pela Lei  estadual  nº 13.994,  de 18 de setembro de 2001;  pelo  
Decreto estadual nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012, e suas alterações posteriores; pela Resolução Conjunta 
SEPLAG/SEF Nº 8727 DE 21/09/2012, pela Resolução SEPLAG nº. 58, de 30 de novembro de 2007.

Cláusula Primeira – Das Partes

CONTRATANTE: 

Endereço:

CNPJ: 

Representante Legal: 

Nº. Polícia                   e CPF N.º 

CONTRATADA:

Nome: 

Endereço: Telefax E-mail:

CNPJ: Inscrição Estadual: 

Representante Legal: (inserir o nome, número do documento de identidade e do CPF)

Cláusula Segunda - DO OBJETO

Este contrato tem por objeto a aquisição de  (itens constante no preâmbulo do edital), de acordo com as 
especificações  e  detalhamentos  consignados  no  Termo  de  Referência do  PREGÃO  ELETRÔNICO  de 
Registro de Preços nº 02/2013, e da Ata de Registro de Preços nº __/2013 que, juntamente com a proposta da 
CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.

Cláusula Terceira - DO PREÇO

O preço global do presente contrato é de  R$ ____ (____________) no qual já estão incluídas todas as 
despesas especificadas na proposta da CONTRATADA, sendo os seguintes preços unitários por item:

Lote 

ITEM ESPECIFICAÇÃO SUCINTA QUANT. UNITÁRIO R$ TOTAL R$

01

Cláusula Quarta - DO LOCAL  E DO PRAZO DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

A CONTRATADA obriga-se a entregar os bens citados na Cláusula Terceira no endereço indicados no Anexo 
I do instrumento convocatório, no prazo máximo de ______(______________) dias corridos, contados após 
a recebimento da Nota de Empenho, visando a assegurar o seu pleno uso, sob pena de aplicação das sanções 
previstas na Cláusula Nona deste contrato.
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I –  A entrega deverá ser realizada perante a Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais-  
CPARM designada pela CONTRATANTE para tal fim, que adotará os seguintes procedimentos:

a) provisoriamente: de posse dos documentos apresentados pela CONTRATADA e de uma via do contrato e 
da proposta respectiva, receberá os bens para verificação de especificações, quantidade, qualidade, preços, e 
outros dados pertinentes e, encontrando irregularidade, fixará prazos para correção pela CONTRATADA, ou 
aprovando, receberá provisoriamente os bens, mediante recibo;

b) definitivamente: no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, contados após o recebimento provisório 
para a verificação da integridade e realização de testes de funcionamento, se for o caso, e sendo aprovados,  
nos  exatos  termos do Edital  e  da proposta  vencedora,  será  efetivado o recebimento definitivo mediante  
expedição de termo circunstanciado e recibo aposto na Nota Fiscal, em conformidade com as normas internas  
da Contratante.

II –  O não cumprimento do contrato no que se refere ao objeto em conformidade com as especificações  
constantes do Edital, obriga a CONTRATADA a providenciar sob suas expensas os reparos, substituição do 
bem, no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, contados a partir do recebimento da notificação, ficando o  
pagamento suspenso até a efetiva e regular entrega do objeto em condições de ser aceito.

III  -  Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, a CPARM reduzirá  a termo os  fatos  
ocorridos e encaminhará à CONTRATANTE para aplicação de penalidades.

IV - Em caso de necessidade de providências por parte da CONTRATADA, os prazos de pagamento serão 
suspensos  e  considerado  o  fornecimento  em  atraso,  sujeitando-a  à  aplicação  de  multa  sobre  o  valor 
considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas em lei e neste instrumento.

Cláusula Quinta - DA GARANTIA 

A garantia do objeto licitado está prevista no Anexo I do Edital de licitação. Para cada lote, há a previsão da 
garantia do bem ofertado.

Cláusula Sexta - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a 
partir  da  data  do  recebimento  definitivo  dos  bens  e  aceite  pela  Comissão  Permanente  de  Avaliação  e  
Recebimento de Materiais (CPARM), através do banco, agência e conta bancária indicada pelo licitante em 
sua proposta e na Nota Fiscal, se não houver outro prazo estabelecido no Anexo I, de acordo com o art. 1º, do  
Decreto estadual n.º 40.427 de 21 de junho de 1999.

§ 1º - Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação do bem o prazo de pagamento será interrompido e  
reiniciado após a correção pela CONTRATADA.

§ 2º - Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração, o pagamento será realizado 
acrescido de atualização financeira, entre as datas do vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a  
variação “pro-rata tempore” do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, ou outro índice  
que venha substituí-lo, conforme a legislação vigente.

§  3º  - Na  ocorrência  de  necessidade  de  providências  complementares  por  parte  da  CONTRATADA,  o 
decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando-se a contagem a partir da data em que estas  
forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira.

Cláusula Sétima - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas com fornecimento do bem indicado na Cláusula Segunda deste contrato correrão à conta da  
dotação  orçamentária  prevista  no  PARO  2013,  definida  a  cada  demanda  de  aquisição,  quando  da 
descentralização de crédito pela Unidade Gestora.

Cláusula Oitava - DAS OBRIGAÇÕES

Constituem obrigações das partes:
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I - Da CONTRATADA

a) entregar os bens, quando solicitados, no local determinado e de acordo com os prazos estabelecidos na 
proposta e no Anexo I do instrumento convocatório, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho;

b) observar para o transporte, seja ele de que tipo for, as normas adequadas relativas ao transporte;

c) fornecer, juntamente com a entrega do bem, toda a sua documentação fiscal e técnica, se for o caso;

d) responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento do bem a si adjudicado, inclusive fretes e 
seguros desde a origem até sua entrega no local de destino;

e) cumprir, durante toda a execução do contrato, as obrigações assumidas, mantendo todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

f) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE;

h)  aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial, atualizado, do contrato.

II - Da CONTRATANTE

a) comunicar à CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer irregularidade, imprecisão ou 
desconformidade verificada na execução do contrato, assinando-lhe prazo para que a regularize, sob pena de  
serem-lhe aplicadas as sanções legais e contratualmente previstas;

b) promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados;

c) fiscalizar a execução do contrato, através de agente previamente designado,  do que se dará ciência à  
CONTRATADA;

d) assegurar ao pessoal da CONTRATADA livre acesso às instalações para a plena execução do contrato;

e) efetuar o pagamento no devido prazo fixado na Cláusula Sexta deste Contrato.

Cláusula Nona - DAS PENALIDADES

O descumprimento total ou parcial deste Contrato, ensejará à aplicação das sanções previstas no artigo 38 do  
Decreto estadual nº. 45.902, de 2012, a saber:

9.1.1 –  ADVERTÊNCIA ESCRITA,  comunicação formal de desacordo quanto à conduta do fornecedor 
sobre  o  descumprimento  de  contratos/instrumentos  equivalentes  e  outras  obrigações  assumidas,  e  a 
determinação da adoção das necessárias medidas de correção.

9.1.2 – MULTA

9.1.2.1  –  MULTA  MORATÓRIA,  pelo  atraso  injustificado  na  execução  do  contrato,  nos  seguintes 
percentuais:
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento não 
realizado;
b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de atraso superior a 30 (trinta)  
dias;

9.1.2.2 – MULTA COMPENSATÓRIA, pela inexecução total  ou parcial  do contrato,  de 20% (vinte por  
cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, ou entrega do objeto com vícios ou defeitos ocultos que 
o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor, ou, ainda, fora das especificações  
contratadas;

9.2 -  SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE 
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, nos termos e prazos definidos no 
artigo 6º da Lei estadual nº 13.994/01 e nos artigos 38 e 39 do Decreto estadual nº 45.902/2012;

9.3  -  DECLARAÇÃO  DE  INIDONEIDADE  PARA  LICITAR  OU  CONTRATAR  COM  A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será  concedida sempre que o contratado ressarcir  a  Administração Pública  Estadual  pelos  prejuízos  
resultantes de sua ação ou omissão, obedecido o disposto no inciso IV, do artigo 38, do Decreto estadual nº  
45.902/2012.
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9.4 - O valor da multa aplicada, nos temos do subitem 9.1.2 deste Edital, retido dos pagamentos devidos pela 
Administração Pública Estadual ou cobrado judicialmente.

9.5  - As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos órgãos de  
controle, pela Ordenador de Despesas do CMB.

9.6 – As sanções previstas nos itens 9.1.1, 9.2 e 9.3, deste Edital poderão ser aplicadas cumulativamente à  
prevista no subitem 9.1.2, assegurado o direito de defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, a contar da data de intimação do ato, com exceção da penalidade de declaração de inidoneidade para  
licitar ou contratar com a Administração Pública Estadual, cujo prazo para defesa é de 10 (dez) dias úteis a 
contar da intimação do ato, conforme § 4º, inciso IV do artigo 38, do Decreto estadual nº 45.902/2012.

Cláusula Décima – DA FISCALIZAÇÃO

10.1 A fiscalização da execução deste contrato será exercida pelo chefe da Seção de Apetrechos, ao qual  
competirá velar pela perfeita exação do pactuado, em conformidade com o previsto no Edital, na proposta da 
CONTRATADA e neste instrumento. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na 
execução do contrato, o agente fiscalizador dará ciência ao CONTRATANTE do sucedido, fazendo-o por 
escrito, bem assim das providências exigidas da CONTRATADA para sanar a falha ou defeito apontado.  
Todo e qualquer dano decorrente da inexecução, parcial ou total, do contrato, ainda que imposto a terceiros,  
será de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

§ 1º - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui e nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA 
por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na execução do ajuste, aí incluídas 
imperfeições de natureza técnica ou aqueles provenientes de vício redibitório, como tal definido pela lei civil.

§  2º  - O  CONTRATANTE  reserva-se  o  direito  de  rejeitar,  no  todo  ou  em  parte,  os  bens  objeto  do  
fornecimento ora contratado, caso os mesmos afastem-se das especificações do Edital,  seus anexos e da 
proposta da CONTRATADA.

Cláusula Décima Primeira– DA VIGÊNCIA

O presente Contrato terá seu prazo de vigência até ____/_____/________, a partir de sua assinatura, sem 
prejuízo do prazo de Garantia, constante da Cláusula Quinta.

Parágrafo Primeiro - DA ALTERAÇÃO

O presente  Contrato,  durante  seu  período  de  vigência,  poderá  sofrer  alterações  contratuais,  bem  como 
acréscimos e supressões, mediante termo aditivo, nos termos do § 1º do artigo 65, da Lei federal n.º 8.666/93.

Cláusula Décima Segunda - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Das decisões proferidas pela Administração caberão:

I - Recurso, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, nos casos de aplicação  
das penas de advertência, suspensão temporária, multa ou rescisão do contrato;

II – Representação, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão, de que não caiba  
recurso hierárquico;

III – Pedido de Reconsideração, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato.

Parágrafo Único - O recurso será dirigido à autoridade superior,  por intermédio de quem praticou o ato 
ocorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo,  
fazê-lo subir devidamente informado à autoridade competente, devendo, neste caso a decisão ser proferida no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do processo, sob pena de responsabilidade.

Cláusula Décima Terceira - DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente total ou parcialmente nos casos previstos nos incisos I a  
XII e XVII do artigo 78 da Lei federal nº 8.666/93, e amigavelmente nos termos do artigo 79, inciso II,  
combinado com o artigo 78 da mesma Lei.
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Parágrafo  Único  - Na  hipótese  de  a  rescisão  ser  procedida  por  culpa  da  CONTRATADA,  fica  a 
CONTRATANTE autorizada  a  reter  os  créditos  a  que  tem direito,  até  o  limite  do  valor  dos  prejuízos 
comprovados.

Cláusula Décima Quarta- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

I - A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA não importará, de forma 
alguma, em alteração contratual.

II - É vedado à CONTRATADA subcontratar o bem objeto deste contrato.

Cláusula Décima Quinta - DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE providenciará a publicação deste contrato na Imprensa Oficial em forma resumida, em 
obediência ao disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei federal n.º 8.666/93.

Cláusula Décima Sexta- DO FORO

Fica eleito o foro de Belo Horizonte/MG para dirimir quaisquer dúvidas na aplicação deste contrato, em 
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado este contrato que,  
depois de lido e achado de acordo, será assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo, dele  
extraídas as necessárias cópias que terão o mesmo valor original.

Belo Horizonte/MG, _____ de _________ de 2013.

CONTRATANTE
(Nome completo, CPF e RG)

CONTRATANTE
(Nome completo, CPF e RG)

TESTEMUNHA 
(Nome completo, CPF e RG)

TESTEMUNHA 
(Nome completo, CPF e RG)
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ANEXO IV – MODELO DA PROPOSTA A SER APRESENTADA ATUALIZADA AO PREÇO 
FINAL PELO VENCEDOR

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2013

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE

Razão Social

CNPJ
Inscrição Estadual
Endereço completo
Telefone/Fax
E-mail
Nome do Representante Legal
Identidade do Rep. Legal
CPF do Rep. Legal
LOTE 01 (modelo)
Material: 
Quantidade: 
MARCA_______, MODELO_________, 

Valor unitário do item
Valor  R$               (valor por extenso),   

            VALOR GLOBAL
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

        Valor  R$               (valor por extenso),   

Prazo de Validade da Proposta

Prazo de entrega do bem 

Declaro que nos preços propostos  encontram-se incluídos todos os tributos,  encargos sociais,  frete até  o  
destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a execução do objeto da presente licitação 
e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

Dados Bancários:

Banco:

Agência:

Conta:

Local e data.

________________________________________

Assinatura do Representante da Proponente
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