
COMANDO DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO

PREGÃO ELETRÔNICO 01/2021

Processo: 31/2021
Unidade: 1251655
Objeto: aquisição de mobiliário para atender demanda da 15ª Cia PM Rv, na cidade de Teófilo
Otoni/MG e da sede do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, em Belo Horizonte/MG; capas de
chuva e conjunto de motociclista e instalação de grades na sede da 13ª Cia PM Rv, na cidade de
Barbacena/MG a fim de atender demanda do BPMRv.

AVISO 02

Aos  fornecedores  que  participarão  do  lote  3  -VESTIMENTAS  IMPERMEÁVEIS  CAPAS  DE
CHUVA E CONJUNTOS PARA MOTOCICLISTA.

Poderá ser ofertada a capa de chuva e conjunto de motociclista, conforme descrição abaixo:

II - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO TECIDO

Poliamida DN 70, emborrachado com espessura de 0,20mm (± 0,02), com 47 ± 2 fios no urdume e
36 ± 2 fios na trama, com resistência mínima ao rasgamento de 33 kg urdume e 26 kg na trama. O
tecido deverá ser isento de manchas ou outros defeitos prejudiciais e deverá ser coberto no lado
interno por uma camada de filme impermeabilizante de polivinil macio e sem cheiro, deixando o
tecido completamente impermeável à água e permeável ao ar devendo ser apresentado laudo
técnico comprovando esta propriedade.

Ou

Poliamida DN 70, emborrachado com espessura de 0,20mm (± 0,02), com 47 ± 2 fios no urdume e
36 ± 2 fios na trama, com resistência mínima ao rasgamento de 33 kg urdume e 26 kg na trama. O
tecido deverá ser isento de manchas ou outros defeitos prejudiciais e deverá ser coberto no lado
interno por uma camada de filme impermeabilizante de polivinil macio e sem cheiro, deixando o
tecido completamente impermeável à água devendo ser apresentado laudo técnico comprovando
esta propriedade ou laudo de impermeabilidade do tecido e costuras.

RESPIRADORES

Respiradouros: deverão ser colocados sob a pala traseira e sob a pala da frente, confeccionado
em malha sintética (composição abaixo), que permita uma boa ventilação. Composição da malha
sintética: 100% poliéster Contextura: 4 malhas/cm Gramatura: 24± 2g/m2 Cor: a mesma da capa
ou branca.

Ou

Respiradouros: deverão ser colocados sob a pala traseira e sob a pala da frente, confeccionado
em malha sintética (composição abaixo), que permita uma boa ventilação. Composição da malha
sintética: 100% poliéster. Contextura: 4 malhas/cm. Gramatura: 24± 2g/m2 ou através de sistema
de  ventilação  por  furos  feitos  na  própria  peça  e  recobertos  com  pala  do  mesmo  tecido
aumentando o conforto térmico da roupa. Cor: a mesma da capa ou branca.
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III - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

Todas as costuras deverão ser reforçadas, usando linha mista de algodão de primeira qualidade,
com titulagem 120 e, quando necessário, nas costuras duplas utilizar fechadeira de duas agulhas
ponto corrente para maior resistência. A barra deverá ser com solda eletrônica. 

Ou

Todas as costuras deverão ser reforçadas, usando linha mista de algodão de primeira qualidade,
com titulagem 120 e, quando necessário, nas costuras duplas utilizar fechadeira de duas agulhas
ponto corrente para maior resistência ou através de processo duplo de costura por overloque de
cinco fios e pespontado em máquina reta. A barra deverá ser com solda eletrônica ou costurada
por linha de nylon 100% poliamida.

IV – REFLETIVOS
A capa deverá possuir faixa refletiva microesfera na cor prata, em volta do tórax , incluindo manga,
com 5cm de largura. Deverá ter 3 faixas, sendo 24 cm acima da barra, outra em volta do abdômen
centralizada  no  meio  da  tampa do  bolso  acima do  punho  na  altura  do  antebraço,  a  16,5+/-
igualando com a faixa do abdômen.

Ou

A capa deverá possuir faixa refletiva microesfera na cor prata, em volta do tórax , incluindo manga,
com 5cm de largura. Deverá ter 3 faixas, sendo 24 cm acima da barra,outra em volta do abdômen
centralizada  no  meio  da  tampa do  bolso  acima do  punho  na  altura  do  antebraço,  a  16,5+/-
igualando com a faixa do abdômen. As faixas refletivas devem ser fixadas através de transfer ou
costuradas na capa e após impermeabilizadas pelo mesmo processo de impermeabilização das
demais costuras

VII- LAUDOS

O Certificado de aprovação pelo Ministério do Trabalho “CA”
Relatórios dos ensaios ( tecido )
Análise Qualitativa e Quantitativa do conteúdo fibroso – NBR 13535/95 e NBR 11914/77 ( 1992 )
Pressão hidrostática-coluna de água NBR 12999/93
Rasgamento ( tira simples ) – ASTM –D-2261/07
Rasgamento ( T rapezoidal ) – ASTM – D587/08
Resistência à abrasão ( Martindale ) – ASTM-D-4966/98( 2007)
Ruptura e alongamento em tecidos ( tiras ) - NBR 11912/01
Solidez da cor à lavagem- A1M - NBR ISO 105-C06/10
Laudo da faixa refletiva,  atestando atender as exigências mínimas da NBR 15292:2013. Esse
laudo poderá ser aceito emitido em nome do fabricante da faixa refletiva

Ou

O Certificado de aprovação pelo Ministério do Trabalho “CA”.
Análise Qualitativa e Quantitativa do conteúdo fibroso – NBR 13535/95 e NBR 11914/77 ( 1992 )
ou normas AATCC 20 e 20A.
Pressão  hidrostática-coluna  de  água  NBR  12999/93  ou  norma  EN  20811.
Rasgamento  (  tira  simples  )  –  ASTM  –D-2261/07  ou  revisão  de  2017.
Rasgamento  (  Trapezoidal  )  –  ASTM  –  D587/08  ou  norma  ISO  9073-4/97.
Resistência  à  abrasão  (  Martindale  )  –  ASTM-D-4966/98(  2007)  ou  revisão  2012.
Ruptura  e  alongamento  em  tecidos  (  tiras  )  -  NBR  11912/01  ou  revisão  2016.
Solidez da cor à lavagem- A1M - NBR ISO 105-C06/10 ou revisão 2016.
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VESTIMENTA IMPERMEÁVEL TIPO CONJUNTO MOTOCICLISTA

1) As faixas refletivas deverão se apresentar na cor prata/ cristal com 50 mm quando observadas
sob incidência de luz; fixado através de transfer.

Ou

1) As faixas refletivas deverão se apresentar na cor prata/ cristal com 50 mm quando observadas
sob incidência de luz; fixado através de transfer. ou costuradas na capa e após impermeabilizadas
pelo mesmo processo de impermeabilização das demais costuras.

III-BLUSA

b. Com mangas raglã, tendo elástico e velcro nas extremidades para ajuste ao punho e impedir a
entrada de água. Deverá reforço para a proteção dos cotovelos do mesmo tecido, soldado através
de solda eletrônica. Abertura frontal com fechamento duplo através de zíper de nylon e velcron,
sendo um na vista (com aproximadamente 8,0 cm de cada lado),  deverá ter forro em tela de
poliéster  na cor  branco;  internamente  para uma boa ventilação,  todas as  costuras  do blusão
deverão ser duplas, com vedação termo eletrônica.

Ou

b. Com mangas raglã, tendo elástico e velcro nas extremidades para ajuste ao punho e impedir a
entrada de água. Deverá reforço para a proteção dos cotovelos do mesmo tecido, soldado através
de  solda  eletrônica  ou  costurado  e  impermeabilizado  internamente.  Abertura  frontal  com
fechamento duplo através de zíper de nylon e velcron, sendo um na vista (com aproximadamente
8,0 cm de cada lado), deverá ter forro em tela de poliéster na cor branco; internamente para uma
boa ventilação, todas as costuras do blusão deverão ser duplas, ou em duplo processo de costura
através de overloque de cinco fios e pespontado em máquina reta, com vedação termo eletrônica.

IV-CALÇA

Calça de nylon emborrachado impermeável fechado com costuras duplas ponto corrente, todas as

costuras com solda termo eletrônica para uma perfeita vedação. Cintura com barra de 3,0 cm, e

elástico de 3,0 cm rebatidos internamente para fixar a cintura internamente . Na extremidade das

pernas da calça do lado externo, deverá ter abertura tipo fole com 30 cm de altura fechada através

de zíper de plástico na cor branco.  Deverá conter reforços nos joelhos em ambas as pernas.

Deverá apresentar duas faixas refletivas em ambas as pernas em toda circunferência, sendo a

primeira á +/- 5 cm, acima do zíper; e a segunda faixa acima com distância entre si +/- 15 cm.

Ou

Calça de nylon emborrachado impermeável fechado com costuras duplas ponto corrente ou em

duplo processo de costura através de overloque de cinco fios e pespontado em máquina reta,

todas as costuras com solda termo eletrônica para uma perfeita vedação. Cintura com barra de
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3,0  cm,  e  elástico  de  3,0  cm  rebatidos  internamente  para  fixar  a  cintura  internamente  .  Na

extremidade das pernas da calça do lado externo, deverá ter abertura tipo fole com 30 cm de

altura fechada através de zíper de plástico na cor branco. Deverá conter reforços nos joelhos em

ambas  as  pernas.  Deverá  apresentar  duas  faixas  refletivas  em  ambas  as  pernas  em  toda

circunferência,  sendo  a  primeira  á  +/-  5  cm,  acima do  zíper;  e  a  segunda  faixa  acima  com

distância entre si +/- 15 cm.

8. DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS

8.1.2 A amostra deverá ser apresentada na Seção de Compras do CPRv, situada à Av. Tereza

Cristina, Nº 3920, Gameleira, Belo Horizonte/MG – Predio I, 2º Pavimento, local onde a amostra

será avaliada. O licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar (menor preço) deverá

apresentar  amostra  do  produto  ofertado  em  até  05  (cinco)  dias  úteis,  contados  a  partir  da

solicitação do pregoeiro.

RETIFICAÇÃO

8.1.2 A amostra deverá ser apresentada na Seção de Compras do CPRv, situada à Av. Tereza

Cristina, Nº 3920, Gameleira, Belo Horizonte/MG – Predio I, 2º Pavimento, local onde a amostra

será avaliada. O licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar (menor preço) deverá

apresentar amostra do produto ofertado em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da solicitação

do pregoeiro.

Belo Horizonte,   30 de abril de 2021.
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