
 

  

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL INTERNACIONAL, 

OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE 14.500 (QUATORZE MIL E 

QUINHENTOS) COLETES DE PROTEÇÃO BALISTICA COM 

ENTREGA IMEDIATA – PARTICIPAÇÃO AMPLA 

 

PREÂMBULO 

 

PREGÃO PRESENCIAL INTERNACIONAL N° CMB-340/0013/20. 

PROCESSO N° CMB-2020340031. 

DATA DA REALIZAÇÃO: 14 DE MAIO DE 2020 

HORÁRIO: 09H:30MIN (Horário de Brasília) 

LOCAL: CENTRO DE MATERIAL BÉLICO (CMB) 

ENDEREÇO: RUA ALFREDO MAIA Nº 106 – LUZ – SÃO PAULO/SP  

 

 

 

A Polícia Militar do Estado de São Paulo, por intermédio do Centro de 

Material Bélico, torna público que se acha aberta, nesta unidade, situada na Rua 

Alfredo Maia, 106, Luz, São Paulo, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 

INTERNACIONAL, critério de julgamento “MENOR PREÇO”, objetivando a 

aquisição de 14.500 (QUATORZE MIL E QUINHENTOS) COLETES BALÍSTICOS 

NÍVEL III-A, segundo as especificações técnicas nº CMB-052, Anexo I, que será 

regido pela Lei Federal no 10.520/2002, Decreto Estadual no 47.297/2002, e 

Resolução CEGP-10, de 19 de novembro de 2002, aplicando-se subsidiariamente, 

no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 23 de junho de 1993, 

e da Lei Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, com alterações 

posteriores, e demais normas vigentes aplicáveis à espécie. 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento 

convocatório e seus anexos, que dele fazem parte integrante. 

O envelope contendo a proposta e a declaração de pleno atendimento aos 

requisitos de habilitação serão recebidos no endereço abaixo mencionado, na 



 

  

sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos 

interessados que se apresentarem para participar do certame. 

O envelope contendo os documentos de habilitação será recebido no 

endereço abaixo mencionado, na sessão pública de processamento do 

Pregão, após a análise das amostras apresentadas, pela empresa detentora da 

melhor oferta. 

A sessão de processamento do pregão será realizada no CENTRO DE 

MATERIAL BÉLICO (CMB), situada na RUA ALFREDO MAIA Nº 106 – LUZ - SÃO 

PAULO – SP – CEP 01106-010, no dia e horário, consignados no preâmbulo e 

será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos 

autos do processo em epígrafe. 

 

I. OBJETO 

A presente licitação tem por objetivo a aquisição de coletes balísticos, nas 

condições e especificações estabelecidas neste Edital e seus Anexos, conforme 

segue: 

14.500 (QUATORZE MIL E QUINHENTOS) COLETES BALÍSTICOS NÍVEL III-A, 

PARA A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

II. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

  Poderão participar deste Pregão os interessados que se enquadrem como 

fabricantes do objeto pertinente à contratação e preencherem as condições de 

credenciamento constantes deste Edital. 

 

III – DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO 

 Não será admitida a participação, neste certame licitatório de pessoas físicas 

ou jurídicas: 

 1. Que estejam com o direito de licitar e contratar temporariamente suspenso, 

ou que tenham sido impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública 

estadual, direta e indireta, com base no artigo 87, inciso III, da Lei Federal nº 

8.666/1993 e no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002; 

 2. Que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública federal, 

estadual ou municipal, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 

8.666/1993; 



 

  

 3. Que possuam vínculos de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira ou trabalhista com a autoridade competente, o Pregoeiro, o subscritor do 

edital ou algum dos membros da respectiva equipe de apoio, nos termos do artigo 

9º da Lei Federal nº 8.666/1993; 

 4. Que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativamente ou judicialmente;  

 5. Que estejam reunidas em consórcio ou sejam controladoras, coligadas ou 

subsidiárias entre si; 

 6. Que tenham sido proibidas pelo Plenário do CADE de participar de 

licitações promovidas pela Administração Pública federal, estadual, municipal, direta 

e indireta, em virtude de prática de infração à ordem econômica, nos termos do 

artigo 38, inciso II, da Lei Federal n° 12.529/2011; 

 7. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública em 

virtude de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa 

ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei Federal n° 9.605/1998; 

 8. Que tenham sido proibidas de contratar com o Poder Público em razão de 

condenação por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 da Lei 

Federal nº 8.429/1992; 

 9. Que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com a Administração 

Pública pelo Plenário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos termos do 

artigo 108, da Lei Complementar Estadual nº 709/1993; 

 10. Que tenham sido suspensas temporariamente, impedidas ou declaradas 

inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública estadual, direta e 

indireta, por desobediência à Lei de Acesso à Informação, nos termos do artigo 33, 

incisos IV e V, da Lei Federal nº 12.527/2011 e do artigo 74, incisos IV e V, do 

Decreto Estadual nº 58.052/2012; 

 11. Que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão público 

brasileiro em quaisquer de seus níveis: Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito 

Federal; 

 12. Pessoas físicas ou jurídicas que possuam restrição em normas aplicáveis 

às operações de comércio exterior da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério 

do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; 

  

 

 



 

  

IV – DO CREDENCIAMENTO  

 1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes 

documentos: 

 a) tratando-se de Representante Legal de sociedade empresária ou 

cooperativa ou empresário, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 

registro comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedade não 

empresária, ato constitutivo atualizado, registrado no registro civil de Pessoas 

Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura. 

 b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou 

particular, do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar 

preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais 

atos pertinentes ao certame, acompanhada do correspondente documento, dentre 

os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga. 

1.1. Para o exercício do direito de preferência de que trata o subitem 8 do 

item IX deste Edital, a qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte 

deverá estar expressa no documento apresentado em cumprimento às disposições 

da alínea “a” do subitem 1 deste item IV. 

 2. O Representante Legal e o procurador deverão identificar-se exibindo 

documento oficial de identificação que contenha foto; 

 3. Será admitido apenas 01 (um) representante ou procurador para cada 

Licitante credenciada, sendo que cada representante poderá representar apenas 

uma Empresa a ser credenciada e durante o processo licitatório; 

 4. A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a 

imediata exclusão da Licitante por ele representada, salvo autorização expressa do 

Pregoeiro; 

 5. O participante, sem poderes de representação, não terá legitimidade para 

defender os interesses da PROPONENTE, facultando-se, no entanto, o 

acompanhamento das reuniões; 

 6. Empresas estrangeiras devem ter um representante legal no país (Brasil), 

com poderes expressos para receber e responder citação administrativa ou judicial, 

sem prejuízo ao que determina o § 4º do artigo 32 da Lei Federal nº 8.666/93; 

 

 



 

  

 6.1. Os documentos produzidos no país de origem (estrangeira) que o 

credencie a participar deste procedimento licitatório deverão estar 

acompanhados da respectiva tradução juramentada (traduzidos para o 

Português do Brasil por tradutor inscrito em qualquer Cartório de Registro do 

Comércio do País – Junta Comercial). 

 7. O participante, com poderes de representação, poderá tomar decisões 

relativamente a todas as fases do procedimento licitatório; 

 8. A Licitante responde integralmente por todos os atos praticados no 

certame por seu representante ou procurador. 

 

 

V – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO 

ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

1. A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de 

acordo com modelo estabelecido no Anexo V deste Edital, deverá ser 

apresentada fora do Envelope nº 1. 

2. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 

separadamente, em 02 (dois) envelopes fechados e indevassáveis e denominados, 

respectivamente: 

Proposta de Preços (Envelope nº 1);  

Documentos de Habilitação (Envelope nº 2). 

3 - Cada envelope deverá conter 01 (uma) via de cada documento em 

envelope devidamente fechado e lacrado, contendo em sua parte externa, 

respectivamente, as seguintes inscrições: 

 

ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL INTERNACIONAL Nº CMB-340/0013/20 

PROCESSO Nº CMB-2020340031 

 

ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL INTERNACIONAL Nº CMB-340/0013/20 

PROCESSO Nº CMB-2020340031 



 

  

4. A proposta (ENVELOPE Nº 1) deverá ser apresentada após a fase de 

credenciamento e ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em 

língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas 

páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou 

entrelinhas, além de ser datada e assinada pelo representante legal da Licitante ou 

pelo procurador. 

5. Os documentos necessários à habilitação (ENVELOPE Nº 2) deverão ser 

apresentados após a análise das amostras e em original; por qualquer processo 

de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para 

autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da equipe de apoio; 

5.1. No caso de empresas estrangeiras, a fim de atender fielmente o 

disposto no art 32, § 4º, da Lei 8.666/93, os documentos produzidos no país de 

origem (estrangeira) deverão estar apostilados (conforme Decreto nº 8.660/2016) ou 

consularizados (carimbo do consulado do Brasil no país de origem), acompanhados 

da respectiva tradução juramentada (traduzidos para o Português do Brasil por 

tradutor inscrito em qualquer Cartório de Registro do Comércio do País – Junta 

Comercial) e registrados no Registro de Títulos e Documentos (art. 129, n. 6 da Lei 

n. 6.015/73 – Lei de Registros Públicos). 

 

VII – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 

1. A proposta de preço deverá ser entregue, em uma via, em Português 

(Brasil) e apresentada sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas. Suas 

folhas devem estar numeradas sequencialmente e rubricadas e a última deverá 

estar assinada pelo representante legal da licitante; no caso de cópia(s) 

reprográfica(s), a(s) mesma(s) deverá(ão) estar autenticada(s) por cartório 

competente ou conferida(s) por servidor da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 

pelo Pregoeiro ou por algum membro da equipe de apoio, devendo ainda conter os 

seguintes elementos: 

a) razão social, endereço, CNPJ/MF e inscrição estadual (no caso de 

empresas estrangeiras, os registros que correspondam ao CNPJ e IE); 

b) número do processo e do pregão; 

c) descrição do item cotado, com todas as suas características, 

especificações, com a indicação da procedência, marca (nacional ou estrangeira), 



 

  

modelo do produto cotado e a referência de acordo com a Nomenclatura Comum do 

Mercosul (NCM), em conformidade com as especificações técnicas (Anexo I); 

d) quando se tratar de produto importado, citar o item tarifário (TAB) de 

acordo com o sistema harmonizado à nomenclatura brasileira de mercadorias, 

conforme regulamentação do Conselho de Política Aduaneira (CPA); 

e) conter preço unitário e total do item cotado, em moeda nacional REAL (R$) 

ou aquela que vier substituir, EURO (EUR) ou DÓLAR NORTE AMERICANO (US$), 

o qual deverá ser indicado em algarismos arábicos e por extenso, prevalecendo em 

caso de divergências entre os valores, a indicação por extenso, salvo por motivo 

justo decorrente de fato superveniente aceito pelo Pregoeiro ou quando existir outro 

documento que comprove a real intenção da cotação; 

e.1) para as licitantes brasileiras o valor da proposta deverá ser expresso, 

preferencialmente, em REAL (R$); 

e.2) para as licitantes estrangeiras o valor da proposta deverá ser expresso 

em MOEDA ESTRANGEIRA em algarismos e por extenso.  

f) as propostas ofertadas por licitantes brasileiras devem conter o preço do 

bem, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo 

financeiro ou previsão inflacionária. 

f.1) nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as 

despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e 

todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto 

da presente licitação; 

g) a empresa brasileira deverá preencher e assinar uma planilha, conforme 

Anexo “VI-A” deste Edital; 

h) as propostas ofertadas por licitantes estrangeiras devem conter o preço 

do bem, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos 

preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, o valor referente a 

embalagem, licença de importação, do seguro de transporte internacional, seguros 

diversos, frete internacional, moto frete, correspondências postais, montagem, 

garantia, assistência técnica, responsabilidade técnica, entrega técnica, transporte e 

frete nacionais, tributos, impostos, encargos trabalhistas e previdenciários 

decorrentes do fornecimento, contribuições fiscais, contribuições parafiscais, taxas 

(siscomex, de companhia aérea, do RADAR da licença de importação, de 

desembaraço aduaneiro,  de armazenagem alfandegária, capatazia, de despesas 

aeroportuárias e outras que se fizerem necessárias), custos com o manuseio de 



 

  

carga, serviços de terceiros ou mão de obra, devidos no país de origem ou no 

Brasil, conforme o caso, emissão da respectiva carta de crédito e outros custos que 

venham a incidir direta ou indiretamente no objeto licitado, além das previstas nas 

Especificações Técnicas nº CMB-052, que integram este Edital, como Anexo I: 

h.1) objetivando a isenção de impostos, conforme previsões legais (Lei 

Federal n° 8.010/90 e Lei Federal n° 8.032/90), o processo de importação do bem 

objeto desta licitação será realizado pela empresa contratada, em nome do Estado 

de São Paulo, por intermédio da Polícia Militar do Estado de São Paulo – Centro de 

Material Bélico (CMB), por meio de despachante custeado pela empresa contratada, 

e aprovado pela contratante; 

i) no caso de adjudicação, deverá ser apresentada em até 10 (dez) dias úteis 

após o resultado da Licitação, fatura proforma invoice (nova proposta) 

contemplando os valores corrigidos a menor, em virtude dos lances ofertados, com 

os dados bancários, de modo a viabilizar o procedimento de importação e de 

pagamento no exterior; 

j) a empresa estrangeira deverá preencher e assinar uma planilha, conforme 

o Anexo “VI-B” deste Edital; 

k) qualquer tributo, imposto, taxa, encargo, custo ou despesa, direto ou 

indireto, relacionado com o fornecimento do objeto da presente licitação, omitido ou 

incorretamente cotado na proposta, será considerado como incluso no preço, não 

sendo possível pleitear acréscimos sob esse argumento; 

l) prazo de garantia mínima de acordo com o disposto nas Especificações 

Técnicas que integram este Edital, como Anexo I;  

m) declaração indicando o representante legal da empresa para assinatura 

do contrato (nome, cargo, RG e CPF); 

n) para os bens de origem nacional ou nacionalizada, as propostas deverão 

apresentar os preços unitários e o preço total dos itens em moeda nacional REAL 

(R$) ou aquela que vier substituir, EURO (EUR) ou DÓLAR NORTE AMERICANO 

(US$), devendo apresentar uma planilha, conforme Anexo “VI-A”; 

o) para bens produzidos (manufaturados ou fabricados) em país estrangeiro 

(importados diretamente pelo Estado de São Paulo, representado no ato pelo CMB, 

com amparo na Lei Federal nº 8.032 de 12 de abril de 1990), as propostas deverão 

apresentar os preços unitários e o preço total dos itens em moeda nacional REAL 

(R$) ou aquela que vier substituir, EURO (EUR) ou DÓLAR NORTE AMERICANO 



 

  

(US$), devendo apresentar uma planilha, conforme modelo constante no Anexo 

“VI-B”, cotando os equipamentos na modalidade para importação INCOTERM 

2010. Entregue no Local - DAP (Delivered At Place), acrescido do lucro, o valor 

referente a embalagem, licença de importação, seguro de transporte internacional, 

seguros diversos, frete internacional, moto frete, correspondências postais, 

montagem, garantia, assistência técnica, responsabilidade técnica, entrega técnica, 

transporte e frete nacionais, tributos, impostos, encargos trabalhistas e 

previdenciários decorrentes do fornecimento,contribuições fiscais, contribuições 

parafiscais, taxas (siscomex, de companhia aérea, do RADAR da licença de 

importação, de desembaraço aduaneiro, de armazenagem alfandegária, capatazia, 

de despesas aeroportuárias e outras que se fizerem necessárias), custos com o 

manuseio de carga, serviços de terceiros ou mão de obra, devidos no país de 

origem ou no Brasil, conforme o caso, emissão da respectiva carta de crédito e 

outros custos que venham a incidir direta ou indiretamente no objeto licitado, além 

das previstas nas Especificações Técnicas nº CMB-052, que integram este Edital 

como Anexo “I”, identificando separadamente os componentes previstos na 

planilha constante no Anexo “VI-B”. 

2. A proposta deverá contemplar a quantidade total de coletes, não sendo 

admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital e seus Anexos. 

3. As propostas não poderão impor condições e deverão limitar-se ao objeto 

desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer 

outra condição não prevista no Edital e seus anexos. 

4. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável. 

5. A PROPONENTE deverá também apresentar a sua proposta de preços em 

02 (duas) vias em mídia eletrônica, tipo Compact Disk (CD) ou Digital Versatile Disc 

(DVD). 

6. O Prazo de validade da proposta deverá ser de no mínimo 120 (cento e 

vinte) dias. 

7. Considerar incidências ou isenções de todos os custos do processo de 

importação, diretos ou indiretos, no preço proposto, tais como: despesas de 

armazenagem, Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante – 

(AFRMM), transporte rodoviário em regime de Declaração de Trânsito Aduaneiro – 

(DTA) e - Declaração de Importação – (DI), embalagem, seguro internacional, todos 

os tributos, impostos, taxas, encargos sociais, frete até o destino, desembaraço 

aduaneiro e quaisquer outros ônus que porventura possa recair sobre o processo de 



 

  

importação, até a efetiva entrega no local previsto no Edital, sem ônus adicional 

para a Contratante. 

8. No caso de proposta de preços apresentada por licitante estrangeira, 

deverá considerar: 

8.1. Nos termos do §4º do artigo 42 da Lei Federal nº 8.666/93, constar, de 

forma destacada e para efeitos exclusivos de julgamento das propostas, os 

possíveis gravames dos mesmos tributos que onerem exclusivamente as 

PROPONENTES brasileiras quanto à operação final de venda, na forma da 

legislação vigente, para fins de equalização das propostas apresentadas entre 

empresas brasileiras e estrangeiras; 

8.2. Os custos do depósito alfandegário e por eventuais trânsitos aduaneiros 

ou trânsito com a mercadoria já nacionalizada decorrentes da chegada dos 

equipamentos em outra localidade serão de responsabilidade dalicitante; 

8.3. A proposta de preços apresentada e considerada para efeito de 

julgamento será de exclusiva e total responsabilidade da licitante, inclusive quanto à 

consideração de isenções ou incidências de custos, diretos e indiretos, com 

embalagem, licença de importação, seguros diversos, seguro de transporte 

internacional, frete internacional, moto frete, correspondências postais, montagem, 

garantia, assistência técnica, responsabilidade técnica, entrega técnica, transporte, 

frete nacional, tributos, impostos, encargos trabalhistas e previdenciários 

decorrentes do fornecimento, contribuições fiscais, contribuições parafiscais, taxas 

(siscomex, de companhia aérea, do RADAR da licença de importação, de 

desembaraço aduaneiro, de armazenagem alfandegária, capatazia, de despesas 

aeroportuárias, fretes e outras que se fizerem necessárias), custos com o manuseio 

de carga, serviços de terceiros ou mão de obra, devidos no país de origem ou no 

Brasil, conforme o caso, emissão da carta de crédito e outros custos que venham a 

incidir direta ou indiretamente no objeto licitado, além das previstas nas 

Especificações Técnicas nº CMB-052, que integram este Edital;  

8.4. Os preços cotados são fixos e irreajustáveis na respectiva moeda de 

cotação, aplicando-se o disposto no §2º do artigo 42 da Lei Federal nº 8.666/93 

para o pagamento à licitante nacional que apresente cotação em EURO (EUR) ou 

DÓLAR NORTE AMERICANO (US$); 

8.5. São de responsabilidade da licitante/contratada e correrão por suas 

custas/expensas os valores referentes à emissão da carta de crédito para o 

pagamento do objeto contratado, devendo desta forma tais valores estar previstos 



 

  

nas propostas de preços, sob pena de, se não descriminados, serem considerados 

como já existente e previstos, não podendo ser pleiteado quaisquer acréscimos 

após a entrega da proposta. 

9. Apresentar catálogos e/ou prospectos que contenham a descrição ou 

informações do objeto cotado: fotos; especificações técnicas; marca e modelo do 

colete balístico; as quais comprovarão que efetivamente o objeto ofertado 

apresenta as especificações técnicas mínimas exigidas pela Administração, com 

resumo em Português (Brasil). 

10. As empresas não deverão utilizar expressões “conforme o Edital” ou outra 

equivalente em sua proposta de preços e na declaração de suas especificações 

técnicas do produto ofertado e objeto deste edital, assim evitarão dúvidas na 

interpretação de seus teores, o que poderá acarretar em sua desclassificação. 

11. Serão da exclusiva e total responsabilidade da Licitante obter, dos órgãos 

competentes, seja no exterior, seja no Brasil, informações sobre a incidência ou não 

de tributos, impostos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento do 

objeto desta licitação, nos mercados interno e/ou externo, considerando os 

respectivos gravames nas suas propostas, não se admitindo alegação de 

desconhecimento de incidência tributária ou outras correlatas. 

12. A proposta apresentada não poderá ser alterada, seja com relação a 

prazo e especificações do produto ofertado, seja com relação a qualquer condição 

que importe modificação dos seus termos originais, bem como, não serão admitidos 

quaisquer acréscimos, supressões, retificações ou desistência de propostas, salvo 

por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro para 

revelação de erros ou omissões formais, de que não resultem prejuízo para o 

entendimento das propostas. 

13. A omissão de qualquer despesa ou custo necessário à perfeita execução 

do objeto desta licitação será interpretada como não existente ou já incluída nos 

preços, não podendo alicitante pleitear quaisquer acréscimos após a entrega da 

proposta. 

14. As propostas deverão ser grafadas no idioma Português (Brasil) ou 

traduzido para o vernáculo nacional por tradutor juramentado. 

15. Na etapa de avaliação das propostas será verificado pela Comissão 

de Licitação, por meio de consulta ao site do National Institute of Justice - NIJ, 

(https://www.justnet.org/app/tims/CPLReport.aspx / Models that Comply with 

the NIJ Standard-0101.06 for Ballistic-Resistance of Body Armor) se o colete 



 

  

balístico a ser fornecido possui certificação ativa para NIJ 0101.06, emitida por 

laboratório acreditado pelo NVLAP/NIST, sendo que a certificação do colete 

deverá obrigatoriamente estar publicada no referido site; 

15.1. A NÃO PUBLICAÇÃO DA ALUDIDA CERTIFICAÇÃO ENSEJARÁ NA 

DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DO RESPECTIVO LICITANTE.  

 

VIII – DA HABILITAÇÃO 

1 – O Envelope "Documentos de Habilitação" das empresas brasileiras deverá 

conter os documentos a seguir relacionados os quais dizem respeito a: 

 

1.1.HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual 

ou Empresa Individual de Resp. Limitada EIRELLI; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e todas as alterações 

contratuais devidamente registradas na Junta Comercial, em se tratando de 

sociedade empresária ou cooperativa; 

c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, 

tratando-se de sociedade empresária, acompanhado de prova da diretoria em 

exercício; 

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades não empresárias, acompanhado de 

prova da diretoria em exercício; 

e) Decreto de autorização tratando-se de sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente;  

f) Registro da Sociedade Cooperativa perante a entidade estadual da 

Organização das Cooperativas Brasileiras, nos termos dos artigos 107, da Lei 

Federal nº 5.764, de 14 de julho de 1971. 

1.1.1. Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 1.1 

não precisarão constar do Envelope “Documentos de Habilitação”, se tiverem sido 

apresentados para o credenciamento neste Pregão. 

 

 

1.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 



 

  

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 

Ministério da Fazenda (CNPJ/MF); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede 

da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do 

certame; 

c) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual da sede da 

Licitante ou outra prova equivalente na forma da lei; 

d) Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade 

Social (INSS), conforme estabelece a Lei Federal nº 8.212/91, e o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), conforme determina a Lei Federal nº 

8.036/90; 

e) Certidão Conjunta Negativa de Débitos (CND) ou Positiva com efeitos de 

Negativa, relativa a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita 

Federal e dívida ativa da União emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional; 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

(CNDT) ou Positiva com efeitos de 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, conforme preconiza a Lei Federal nº 12.440/11;  

g) Em razão do direito de preferência a que alude a Lei Complementar nº 

123/06, para habilitação de ME, EPP e Cooperativa que preencham as condições 

estabelecidas no artigo 34, da Lei Federal nº 11.488/07, não será exigida 

comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mas será obrigatória a 

apresentação dos documentos exigidos no Edital para fins de comprovação da 

regularidade fiscal e trabalhista, ainda que os mesmos veiculem restrições 

impeditivas à referida comprovação. 

 

1.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial e extrajudicial 

expedida pelo Distribuidor do Foro da sede da pessoa jurídica, datada de até 180 

(cento e oitenta) dias anteriores à data da entrega dos envelopes. 

a.1) Se a Licitante for cooperativa, a certidão mencionada na alínea “a”, deste 

subitem 1.3., deverá ser substituída por Certidão Negativa de Ações de Insolvência 

Civil. 



 

  

a.2) Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá 

ser comprovado o acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação 

do plano de recuperação extrajudicial, conforme o caso; 

b) Comprovação de patrimônio líquido mínimo de R$ 900.000,00(novecentos 

mil reais), equivalentes à moeda estrangeira utilizada, por meio da apresentação do 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis do ultimo exercício social, vedada a 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 

índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da 

apresentação da proposta. 

b.1) No caso de empresa constituída há menos de um ano, admite-se a 

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 

período de existência da sociedade;  

b.2) As sociedades por ações deverão apresentar as demonstrações 

contábeis publicadas na Imprensa Oficial, de acordo com a legislação pertinente. 

 

1.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) As empresas interessadas em participar do certame deverão apresentar 

comprovação de aptidão, mediante apresentação de atestado(s) de capacidade 

técnica fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privados, 

comprobatórios de desempenho satisfatório em contratações com o objeto da 

presente licitação (COLETES BALÍSTICOS), conforme Especificações Técnicas nº 

CMB-052 (Anexo I), nos termos da sumula nº 24 do TCE/SP; 

a.1) Será(ão) aceito(s) atestado(s) que comprove(m) a capacidade técnica de 

no mínimo 50% (cinquenta por cento) do total do item a ser licitado, em atendimento 

à Súmula nº 24 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 

a.2) A referida comprovação poderá ser efetuada pelo somatório das 

quantidades realizadas em tantos contratos quanto dispuser a Licitante. 

 

1.5 – OUTRAS COMPROVAÇÕES 

a) Declaração da Licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu 

representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do 

Trabalho, conforme modelo anexo ao Decreto Estadual no 42.911, de 06 de março 

de 1998, em conformidade com o Anexo III; 

b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante 

legal da Licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou 



 

  

contratar com a Administração, inclusive em virtude das disposições da Lei Estadual 

nº 10.218/1999 (Anexo IV); 

c) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação (Anexo V); 

d) Declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformidade 

com o modelo constante do Anexo X, afirmando que sua proposta foi elaborada de 

maneira independente e que conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, 

corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, 

nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto 

Estadual nº 60.106/2014; 

e) Em se tratando de ME ou EPP, declaração subscrita por representante 

legal da licitante, em conformidade com o modelo constante do Anexo IX, 

declarando seu enquadramento nos critérios previstos no artigo 3º da Lei 

Complementar Federal n° 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações 

previstas no mesmo diploma legal; 

f) Em se tratando de cooperativa que preencha as condições estabelecidas 

no artigo 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, declaração subscrita por representante 

legal da licitante, em conformidade com o modelo constante do Anexo VIII, 

declarando que seu estatuto foi adequado à Lei Federal nº 12.690/2012 e que 

aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput do artigo 3º da Lei 

Complementar Federal n° 123/2006; 

g) Além das declarações exigidas acima nas letras f) e g), a comprovação da 

condição de ME, de EPP ou de cooperativa que preencha as condições 

estabelecidas no artigo 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, deverá ser realizada da 

seguinte forma:  

g.1) Se sociedade empresária, pela apresentação de certidão expedida pela 

Junta Comercial competente;  

g.2) Se sociedade simples, pela apresentação da “Certidão de Breve Relato 

de Registro de Enquadramento de ME ou EPP”, expedida pelo Cartório de Registro 

de Pessoas Jurídicas;  

g.3) Se sociedade cooperativa, pela Demonstração do Resultado do 

Exercício ou documento equivalente que comprove Receita Bruta até o limite 

definido no inciso II do caput do artigo 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006. 

 

 

 

 

 



 

  

2 – O Envelope "Documentos de Habilitação" das empresas estrangeiras 

deverá conter, no que couber, os documentos a seguir relacionados os quais 

dizem respeito a: 

 

2.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Comprovação de regular existência legal, mediante documento hábil, do 

País de origem da PROPONENTE, acompanhado da versão em português, 

efetuada por tradutor juramentado, sem emendas ou rasuras ou sobrescritos, 

datadas e assinadas nas respectivas páginas finais e rubricadas nas demais; 

b) A empresa estrangeira com subsidiária, filial, agência, escritório, 

estabelecimento ou agente no Brasil deverá apresentar autorização, mediante 

decreto ou ato expedido pelo Ministério de Estado do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior, para funcionar no Brasil e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, se a atividade assim o exigir e 

cadastro nacional de pessoas jurídicas; 

c) A empresa estrangeira que não funcione no Brasil deverá apresentar 

documento comprobatório de representação no país (Brasil), por pessoa física ou 

jurídica, com poderes expressos para receber citação e responder administrativa e 

judicialmente por atos decorrentes da presente licitação, inclusive documentos 

inerentes a esta licitação. 

 

2.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a) Certidão de regularidade de débitos relativos a tributos na área federal, 

estadual e municipal; 

b) Certidão de regularidade de débitos relativos a encargos trabalhistas e 

previdenciários. 

 

2.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão expedida por órgão oficial do respectivo país atestando que a 

empresa estrangeira não se encontra em processo de falência, concordata ou 

recuperação judicial e extrajudicial ou outro instituto assemelhado que possa de 

qualquer forma comprometer o fiel cumprimento das obrigações decorrentes da 



 

  

contratação, datada de até 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da entrega 

dos envelopes; 

b) Em sede de situações excepcionais, devidamente comprovada pela 

licitante estrangeira, caso não haja nenhum documento substituto para aqueles 

determinados na letra “a” deste subitem, deverá apresentar uma declaração formal, 

informando e comprovando tal impossibilidade, sob penas da lei, caso tal 

declaração seja fraudulenta. 

c) Comprovação de patrimônio líquido mínimo de R$ 900.000,00(novecentos 

mil reais), equivalentes à moeda estrangeira utilizada, por meio da apresentação do 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis do ultimo exercício social, vedada a 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 

índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da 

apresentação da proposta. 

c.1) No caso de empresa constituída há menos de um ano, admite-se a 

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 

período de existência da sociedade; 

 

2.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) As empresas interessadas em participar do certame deverão apresentar 

comprovação de aptidão, mediante apresentação de atestado(s) de capacidade 

técnica fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privados, 

comprobatórios de desempenho satisfatório em contratações com o objeto da 

presente licitação, nos termos da sumula nº 24 do TCE/SP; 

a.1) Será(ão) aceito(s) atestado(s) que comprove(m) a capacidade técnica de 

no mínimo 50% (cinquenta por cento) do total do item a ser licitado, em atendimento 

à Súmula nº 24 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 

a.2) A referida comprovação poderá ser efetuada pelo somatório das 

quantidades realizadas em tantos Contratos quanto dispuser a Licitante. 

 

2.5 – OUTRAS COMPROVAÇÕES 

a) Declaração da Licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu 

representante legal, de que se encontra em situação regular perante seu Ministério 

do Trabalho ou órgão correlato, conforme modelo no Anexo III deste edital; 



 

  

b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante 

legal da Licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou 

contratar com a Administração, inclusive em virtude das disposições da Lei Estadual 

nº 10.218/1999 (Anexo IV); 

c) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação (Anexo V); 

d) Declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformidade 

com o modelo constante do Anexo X, afirmando que sua proposta foi elaborada de 

maneira independente e que conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, 

corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, 

nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto 

Estadual nº 60.106/2014. 

 

3 – DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

3.1 - É facultada às licitantes brasileiras a substituição dos documentos de 

habilitação exigidos neste Edital, pelo comprovante de registro cadastral para 

participar de licitações junto à Administração Direta do Estado de São Paulo no 

ramo de atividade compatível com o objeto do certame, o qual deverá ser 

apresentado acompanhado dos documentos relacionados nos subitens 1.1, 1.2 

(alíneas “a” a “f”) e 1.3 deste item VIII, que não tenham sido apresentados para o 

cadastramento ou se, apresentados, já estejam com os respectivos prazos de 

validade vencidos na data de apresentação das propostas; 

3.1.1 - O comprovante de Registro Cadastral não substitui os documentos 

mencionados nos subitens 1.4, 1.5, 2.4 e 2.5 deste item VIII, que deverão ser 

apresentados por todas as Licitantes (brasileiras ou estrangeiras, conforme o caso). 

3.2 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões 

apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e 

oitenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas; 

3.3 - No caso de empresas estrangeiras, a fim de atender fielmente o 

disposto no art 32, § 4º, da Lei 8.666/93, os documentos produzidos no país de 

origem (estrangeira) deverão estar apostilados (conforme Decreto nº 8.660/2016) ou 

consularizados (carimbo do consulado do Brasil no país de origem), acompanhados 

da respectiva tradução juramentada (traduzidos para o Português do Brasil por 

tradutor inscrito em qualquer Cartório de Registro do Comércio do País – Junta 

Comercial) e registrados no Registro de Títulos e Documentos (art. 129, n. 6 da Lei 



 

  

n. 6.015/73 – Lei de Registros Públicos) e em consonância com o §4º, do Art. 32, da 

Lei 8.666/93.  

3.4 - O Pregoeiro, a seu critério, poderá diligenciar para esclarecer dúvidas 

ou obter a confirmação do teor das declarações e comprovações elencadas na 

Habilitação deste Edital, aplicando-se, em caso de falsidade, as sanções penais e 

administrativas pertinentes, garantidos os direitos ao contraditório e a ampla defesa. 

3.5. As empresas estrangeiras que não puderem apresentar a documentação 

exigida neste Edital e anexos, por força de legislação específica de país de origem 

do licitante, ou que não apresentarem equivalência em relação à legislação 

brasileira, deverão apresentar declaração informando a impossibilidade de 

atendimento aos mesmos, autenticada pelo respectivo consulado e traduzida por 

tradutor juramentado no Brasil, que deverá ser nos termos do art 129, da Lei 6.015 

de 31 de dezembro de 1973, registrada em cartório de registros de títulos e 

documentos, conforme Anexo XI. 

 

IX – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de 

processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em 

participar do certame, com duração mínima de 30 (trinta) minutos. 

2 - Após os respectivos credenciamentos, as Licitantes entregarão ao 

Pregoeiro a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, de 

acordo com o estabelecido no Anexo V deste Edital e, em envelopes separados, a 

proposta de preços e os documentos de habilitação; 

2.1 - Realizada a abertura do primeiro envelope de proposta de preços estará 

encerrado o credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de 

novos participantes no certame;  

3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das 

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas as 

propostas: 

a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados 

neste Edital; 

b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais 

Licitantes; 



 

  

c) Apresentada por licitante que esteja impedido de licitar/contratar com o 

Poder Público. 

3.1 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à 

exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, 

procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos 

os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do 

valor total da proposta; 

3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas 

das demais Licitantes; 

3.3 - Todos os documentos para habilitação produzidos em língua estrangeira 

deverão estar autenticados por consulado brasileiro da correspondente jurisdição e 

traduzidos para a língua Portuguesa por tradutor juramentado, como determina o § 

4º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93; 

3.3.1 - Os documentos acima exigidos deverão ser registrados no Registro de 

Títulos e Documentos, em cumprimento ao disposto no § 6º, do art. 129, da Lei nº 

6.015/73;  

3.4 - O Pregoeiro, a seu critério, poderá diligenciar para esclarecer dúvidas 

ou obter a confirmação do teor das declarações e comprovações elencadas na 

Habilitação deste Edital, aplicando-se, em caso de falsidade, as sanções penais e 

administrativas pertinentes, garantidos os direitos ao contraditório e a ampla defesa. 

4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de 

lances, com observância dos critérios abaixo, previstos na Resolução CEGP-10 de 

19 de novembro de 2002: 

a) Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% 

(dez por cento) superiores àquela; 

b) Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea 

anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, 

até o máximo de 03 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as 

propostas empatadas, independentemente do número de Licitantes.  

4.1 - Para efeito de seleção será considerado o preço unitário; 

4.2 - O Pregoeiro fará a equalização entre propostas apresentadas por 

empresas brasileiras e estrangeiras, conforme critério abaixo e converterá todo o 



 

  

valor para a moeda brasileira (REAL – R$), para realização dos lances e como 

critério de julgamento da presente licitação; 

4.3 - Para efeito de julgamento e equalização entre propostas apresentadas 

por empresa brasileira e estrangeira, esta última será agravada de todas as 

despesas relativas a transporte internacional, seguro, tributos, despesas aduaneiras 

e as relativas à abertura de cartas de crédito, nos termos do § 4º do artigo 42 da Lei 

Federal nº 8.666/93; 

4.4 - Os preços apresentados por licitantes brasileiras ou licitantes 

estrangeiras, em moeda estrangeira, serão convertidos para o REAL (R$) pela taxa 

de conversão de venda vigente no dia útil imediatamente anterior à data da abertura 

desta licitação, disponível no Sistema de Informações do Banco Central do Brasil 

– SISBACEN, disponível no sítio: www4.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp ; 

4.5 - A empresa estrangeira deverá apresentar cotação para o objeto desta 

licitação na condição Incoterms DAP (DeliveredatPlace);  

5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas 

selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta 

de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio 

de sorteio no caso de empate de preços; 

5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na 

ordenação de lances em relação aos demais empatados e, assim, sucessivamente 

até a definição completa da ordem de lances. 

6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 

inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances 

de R$ 60,00 (sessenta reais), aplicáveis, inclusive, em relação ao primeiro 

colocado; 

6.1 - A aplicação do valor da redução mínima entre os lances incidirá sobre o 

preço unitário do item. 

7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os 

participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances;  

 8. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas 

selecionadas e não selecionadas para esta etapa, na ordem crescente dos valores, 

considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado. Com base nesta 



 

  

classificação, será assegurada às Licitantes ME e EPP preferência à contratação, 

observadas as seguintes regras: 

 8.1. O pregoeiro convocará a ME ou EPP, detentora da proposta de menor 

valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por 

cento) ao valor da proposta melhor classificada, para que apresente preço inferior 

ao da melhor classificada, no prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão 

do direito de preferência; 

 8.1.1. A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas 

empatadas, nas condições do subitem 8.1; 

 8.2. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da 

proposta melhor classificada, serão convocadas para o exercício do direito de 

preferência, respeitada a ordem de classificação, as demais ME ou EPP, cujos 

valores das propostas, enquadrem-se nas condições indicadas no subitem 8.1; 

8.3. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que 

trata o item 8, seja ME ou EPP, não será assegurado o direito de preferência, 

passando-se, desde logo, à negociação do preço. 

  9. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida 

com base nas disposições dos subitens 8.1 e 8.2 ou, na falta desta, com base na 

classificação de que trata o item 8, com vistas à redução do preço. 

  10. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do 

menor preço, decidindo motivadamente a respeito; 

10.1. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na 

data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo 

órgão licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento.  

  11. Não serão aceitas as propostas que tenham sido apresentadas por 

microempresas ou empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples 

Nacional e que, não obstante, tenham considerado os benefícios desse regime 

tributário diferenciado. 

  12. Antes da apreciação dos documentos de habilitação, o Pregoeiro 

suspenderá a sessão pública para que o licitante detentor da melhor oferta 

apresente, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, amostras dos produtos objeto 

desta licitação nas quantidades estabelecidas nas Especificações Técnicas nº CMB-

052, que constitui o Anexo I deste edital. 

 



 

  

  12.1. Enquanto não expirado o prazo de entrega da amostra e antes do início 

dos testes de habilitação, o licitante poderá substituir as amostras apresentadas 

para os testes. 

  12.1.1. Para cumprimento do subitem acima, as amostras deverão ser 

inspecionadas pelo representante da empresa no momento da liberação da carga 

pela Receita Federal, a fim de verificar as características, quantidades e estado 

físico dos itens importados e que serão retirados pela Polícia Militar do Estado de 

São Paulo; 

12.2. As amostras internacionais, em regime de importação temporária (180 

dias) deverão ocorrer em conformidade ao previsto no Decreto 10.030/2019, sendo 

obrigatória a importação em zona portuária ou aeroportuária, única e 

exclusivamente, nos limites do Estado de São Paulo; 

12.3. As amostras serão testadas e avaliadas pela Comissão Técnica, 

nomeada para este fim, para verificar a conformidade do produto ofertado com a 

descrição e as Especificações Técnicas constantes no Anexo I do Edital; 

12.3.1. Se as amostras forem aceitas, o Pregoeiro retomará a sessão pública 

informando os demais licitantes dessa decisão e prosseguirá para a avaliação dos 

requisitos de habilitação. A quantidade de produtos apresentados como amostras, 

deverá ser reposta ao quantitativo total a ser entregue pelo licitante vencedor; 

12.3.2. Se as amostras forem rejeitadas, ou não forem entregues no prazo 

estabelecido, a proposta será desclassificada e o Pregoeiro retomará a sessão 

pública para convocar o licitante detentor da segunda melhor oferta para negociação 

e assim sucessivamente; 

  12.3.3. Convém ressaltar que as amostras, mesmo que possuam as 

especificações técnicas descritas no Edital, serão submetidas aos testes descritos 

neste Edital, a fim de comprovar a sua aptidão, assim poderão ser reprovadas por 

inaptidão na fase de testes; 

12.3.4. As amostras rejeitadas poderão ser doadas para a PMESP ou 

reexportadas ao país de origem, conforme o Decreto 10.030/2019. No último caso, 

deverão ser RETIRADAS na Seção de Desenvolvimento e Pesquisa do CMB, nos 

termos da legislação vigente e após a liberação pelo setor responsável; 

    12.4. A decisão que aceitar ou rejeitar a amostra será formalizada por 

despacho fundamentado do CMB, sendo facultada a qualquer licitante, 



 

  

posteriormente a realização do certame, fazer vistas ao referido documento; 

12.5. Na fase de análise de amostras serão exigidos os documentos 

descritos nos subitens 11.2 e 11.2.1 das Especificações Técnicas (Anexo I), 

quais sejam: 

12.5.1. no caso de empresa brasileira, deverá apresentar ReTEx emitido 

pelo Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, por meio do CAEx (Campo de 

Provas de  Marambaia – RJ) e Certificado de Registro ou Título de Registro do 

produto apostilado; 

12.5.2. no caso de empresa estrangeira, deverá apresentar comprovação 

de autorização de fabricação e comercialização, similar ao Relatório Técnico 

Experimental (RETEX) supracitado, por meio de documento emitido por Órgão 

Oficial do país de origem. 

13 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o respectivo 

envelope contendo os documentos de habilitação de seu autor; 

13.1 - A licitante poderá suprir ou sanear eventuais omissões ou falhas 

relativas ao cumprimento dos requisitos e condições de habilitação estabelecidos no 

Edital, mediante a apresentação de documentos, desde que os envie no curso da 

própria sessão pública do pregão e até a decisão sobre a habilitação. 

14 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade 

dos meios eletrônicos de informações, no momento de comprovação documental. 

Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos 

alcançados pela verificação, a Licitante poderá ser inabilitada.  

15 - Para habilitação de ME ou EPP, não será exigida comprovação de 

regularidade fiscal, mas será obrigatória a apresentação dos documentos indicados 

no subitem 1.2, excetuada a alínea “f”, do item VIII deste Edital, ainda que, os 

mesmos, veiculem restrições impeditivas à referida comprovação. 

16 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste 

Edital, a Licitante será habilitada e declarada vencedora do certame; 

16.1 - Havendo necessidade de maior prazo para analisar os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para 

sua continuidade. 

 



 

  

17. A licitante habilitada nas condições do sobredito item 15, retro, deverá 

comprovar sua regularidade fiscal sob pena de decadência do direito à contratação, 

sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, mediante a apresentação das 

competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeito de negativa, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir do momento em que a licitante for 

declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da 

Administração. 

18. Ocorrendo a habilitação na forma indicada no sobredito item 15, a sessão 

pública será suspensa pelo Pregoeiro, observados os prazos previstos no respectivo 

item 16 para que a licitante vencedora possa comprovar a regularidade fiscal. 

19. Por ocasião da retomada da sessão, o Pregoeiro decidirá motivadamente 

sobre a comprovação ou não da regularidade fiscal de que trata o item 17, ou sobre 

a prorrogação de prazo para a mesma comprovação. 

20 - Se a oferta não for aceitável, ou se a Licitante desatender as exigências 

para a habilitação, ou não saneada a irregularidade fiscal, nos moldes dos itens 17 a 

19, o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação de que trata o item 8, 

examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, 

decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de 

habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável, cujo 

autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

 

 

X – DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

1 - No final da sessão, a Licitante que tiver interesse em recorrer deverá 

manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 

03 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais Licitantes desde 

logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 

começarão a correr no término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos. 

2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da Licitante importará: a 

decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame à Licitante 

vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a sua 

homologação. 



 

  

3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou 

encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.  

4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente adjudicará o objeto do certame à Licitante vencedora e 

homologará o procedimento. 

5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a 

invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

6 - A adjudicação será feita pela totalidade do objeto. 

 

XI – DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO DA 

LICITAÇÃO 

1 - O objeto deste pregão deverá ser entregue em até 150 (cento e 

cinquenta) dias, a partir da assinatura do Contrato, conforme as condições 

estabelecidas no Anexo I deste Edital. 

 2. A entrega do objeto deverá ser feita na sede do CENTRO DE MATERIAL 

BÉLICO (CMB) situado na RUA ALFREDO MAIA Nº 106 – LUZ - SÃO PAULO – 

SP – CEP 01106 010, correndo por conta da CONTRATADA todas as despesas, 

diretas e indiretas, de importação, seguro de transporte internacional, embalagem, 

seguros diversos, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários 

decorrentes do fornecimento, do seguro de transporte internacional,frete 

internacional, moto frete, correspondências postais, montagem, garantia, assistência 

técnica, responsabilidade técnica, entrega técnica, transporte e frete nacionais, 

tributos, impostos, contribuições fiscais, contribuições parafiscais, taxas (siscomex, 

de companhia aérea, do RADAR da licença de importação, de desembaraço 

aduaneiro, de armazenagem alfandegária, capatazia, de despesas aeroportuárias e 

outras que se fizerem necessárias), custos com o manuseio de carga, serviços de 

terceiros ou mão de obra, devidos no país de origem ou no Brasil, conforme o caso, 

emissão da respectiva carta de crédito e outros custos que venham a incidir direta 

ou indiretamente no objeto licitado, além das previstas nas Especificações Técnicas 

nº CMB-052, que integram este Edital. 

3. São de responsabilidade da CONTRATADA, a obtenção da licença de 

importação, pagamento de seguro, transporte, depósito dos equipamentos, custos 

de desembaraço e todos os custos (despesas) de formalidades alfandegárias 



 

  

pagáveis na importação. A CONTRATANTE fornecerá toda a documentação, de sua 

responsabilidade, necessária à CONTRATADA para que sejam efetuados os 

trâmites alfandegários, objetivando a isenção de impostos, conforme previsões 

legais (Lei Federal nº 8.032/90). 

4. A entrega do objeto a que se refere o item anterior deve ser feita no local 

indicado por meio de utilização de veículo apropriado destinado ao transporte deste 

tipo de carga, com as características de segurança que o caso requer. 

 

XII – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

1 - Executado o Contrato, o seu objeto será considerado recebido 

provisoriamente em até 05 (cinco) dias úteis, na sede do órgão licitante, após 

verificação das condições estabelecidas nas Especificações Técnicas nº CMB-052, 

que integram este Edital, como Anexo I, sendo elaborado o respectivo Termo de 

Recebimento Provisório. 

1.1. Na fase de recebimento provisório serão exigidos os documentos 

descritos nos subitens 11.3 a 11.13.1 das Especificações Técnicas (Anexo I). 

2 - O Objeto do contrato será recebido definitivamente em até 30 (trinta) dias 

corridos, contados a partir da data do recebimento provisório do objeto ou da sua 

substituição ou complementação, nas hipóteses de constatadas irregularidades ou 

diferenças de quantidades ou partes, na sede do CMB, quando será expedido o 

Termo de Recebimento Definitivo, nas condições estabelecidas pelas 

Especificações Técnicas nº CMB-052, que integram este Edital, como Anexo I, 

atestando que todas foram atendidas. 

3 - Por ocasião da entrega, o fornecedor deverá colher no comprovante 

respectivo, a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral 

(RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do servidor da 

CONTRATANTE responsável pelo recebimento. 

4 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, a CONTRATANTE 

poderá: 

4.1 - Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, 

determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das 

penalidades cabíveis; 



 

  

4.2 - Na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em 

conformidade com a indicação da CONTRATANTE, no prazo máximo de 90 

(noventa) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente 

contratado;  

4.3 - Em relação a diferenças de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação, ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades 

cabíveis;  

4.4 - Na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em 

conformidade com a indicação da CONTRATANTE, no prazo máximo de 90 

(noventa) dias, contado da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente 

contratado. 

 

XIII – DA FORMA DE PAGAMENTO 

1 - No caso de empresa brasileira o pagamento será efetuado em 30 

(trinta) dias (Decreto nº 43.914, de 26 de março de 1999), contados da 

apresentação da Nota Fiscal (Fatura) no CENTRO DE MATERIAL BÉLICO (CMB), 

situado na RUA ALFREDO MAIA Nº 106 – LUZ - SÃO PAULO – SP – CEP 01106 

010, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto, na forma 

prevista no item XII; 

1.1 - o pagamento será feito em moeda corrente nacional (Real – R$ ou 

aquela que vier substituir) mediante crédito aberto em conta corrente em nome da 

CONTRATADA no Banco do Brasil S/A;  

1.1.1 - se a empresa brasileira apresentar cotação em moeda estrangeira, o 

pagamento será efetuado em moeda brasileira (Real – R$), à taxa de câmbio 

vigente no dia útil imediatamente anterior à data do efetivo pagamento; 

2 - No caso de empresa estrangeira o pagamento será feito mediante 

carta de crédito garantida por banco de primeira linha, nos termos da 

legislação em vigor, observando-se que:  

2.1 - o pagamento será efetuado em Dólares dos Estados Unidos da América 

(US$) ou Euros (EUR), mediante a abertura de crédito documentário irrevogável e 

irretratável no banco emissor (issuingbank) Banco do Brasil S/A, em valor 

correspondente em Dólares dos Estados Unidos da América ou Euros, conforme o 



 

  

preço definido na sessão pública, considerado como proposta de preços aceitada e 

precificada na pró-forma (proforma invoice), em obediência ao disposto na Lei 

Federal nº 4.320/64; na Lei Federal nº 10.192/01 c/c Decreto lei nº 857/69, 

adotando-se as Regras de Usos Uniformes sobre Créditos Documentários – (UCP 

600), aprovadas pela Câmara Internacional de Comércio – (CIC), c/c as Regras 

Uniformes para Reembolsos Bancários, amparados em créditos documentários, 

sendo que: 

2.1.1 - o crédito documentário será efetuado na modalidade confirmado, 

irrevogável e intransferível;  

2.1.2 - a validade do crédito documentário será suficiente para cobertura do 

prazo de execução definido neste Edital e seus Anexos. 

3 - As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao emitente e 

seu vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida. 

4 - Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção 

monetária nos termos do artigo 74 da Lei Estadual nº 6.544/89, bem como juros 

moratórios, à razão de 0,5 % (meio por cento) ao mês, calculados "pro rata 

tempore" em relação ao atraso verificado. 

5 - A(s) fatura(s) pró-forma (proforma invoice) deverá(ão) ser encaminhada(s) 

para o CMB, no endereço citado no preâmbulo do Edital, para fins de pedido de 

abertura de crédito documentário. 

6 - Todas as operações financeiras serão efetivadas pelo agente financeiro 

do Banco do Brasil S/A, sob ordem do responsável pela conta existente para este o 

fim, do CMB. 

7 - O pagamento será suspenso até manifestação favorável do Banco Central 

do Brasil – Departamento de Combate a Ilícitos Financeiros e Supervisão de 

Câmbio e Capitais Internacionais, havendo indícios de casos relacionados na Seção 

2, do Capítulo 16, do Título 1 do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais 

Internacionais (RMCCI). 

8 - O efetivo pagamento e liquidação nos termos do artigo 63 da Lei Federal 

nº 4.320/64 será considerado: 

8.1 - para CONTRATADA brasileira: com o depósito dos valores devidos pela 

CONTRATANTE em conta bancária da CONTRATADA;  



 

  

8.2 - para CONTRATADA estrangeira: com a autorização para o banco 

negociador efetivar o pagamento ao beneficiário ou pelo depósito em conta bancária 

aberta no Brasil na forma estabelecida pelo Banco Central do Brasil; 

8.3 - na hipótese de atraso do pagamento atribuível à CONTRATADA 

estrangeira por execução do objeto, com proposta em moeda estrangeira, as 

despesas referentes à renovação ou prorrogação do crédito documentário (carta de 

crédito) junto ao Banco do Brasil S/A, inclusive as referentes ao incremento da taxa 

cambial, no período de adimplemento, serão custeadas pela CONTRATADA, sem 

prejuízo das respectivas sanções contratuais; 

8.4 - na hipótese de atraso do pagamento atribuível à CONTRATADA 

brasileira por execução do objeto, com proposta em moeda estrangeira, as 

despesas referentes ao incremento da taxa cambial em relação à vigente na data 

prevista de ocorrência do evento, no período de adimplemento, serão ressarcidas 

pela CONTRATADA, sem prejuízo das respectivas sanções contratuais; 

8.5 - constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de 

registros em nome da Contratada no “Cadastro Informativo dos Créditos não 

Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN 

ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por ocasião da realização de cada 

pagamento. 

 

XIV – DA CONTRATAÇÃO 

A - DO CONTRATO 

1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante 

assinatura de Termo de Contrato, cuja respectiva minuta constitui o Anexo II deste 

Edital; 

1.1 - Se, por ocasião da formalização do Contrato, as certidões de 

regularidade de débito da Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social 

(INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional 

(Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa a tributos federais e dívida ativa da 

União), no caso de empresa estrangeira os documentos correlatos, estiverem com 

os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio 

eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e 



 

  

anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo 

impossibilidade devidamente justificada; 

1.2 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações 

a Adjudicatária será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a 

sua situação de regularidade de que trata o subitem 1.1 da letra “A” do item XIV, 

mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em 

vigência, sob pena de a contratação não se realizar; 

1.3 - Constitui também condição para celebração das contratações, a 

inexistência de registros em nome do fornecedor no “Cadastro Informativo dos 

Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades do Estado de São Paulo – (CADIN 

ESTADUAL)”, o qual deverá ser consultado por ocasião da respectiva celebração; 

1.4 - O “Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções 

Administrativas – e-Sanções”, no endereço www.esancoes.sp.gov.br, e o “Cadastro 

Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS”, no endereço 

http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis, deverão ser consultados previamente à 

celebração da contratação, observando-se os itens 1. e 2., do item III - Dos 

Impedimentos à Participação, deste Edital; 

1.5 - O “Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções 

Administrativas – e-Sanções”, no endereço www.esancoes.sp.gov.br, e o “Cadastro 

Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS”, no endereço 

http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis, deverão ser consultados previamente à 

celebração da contratação, observando-se os itens 1. e 2., do item III - Dos 

Impedimentos à Participação, deste Edital; 

1.6. Deverá ser realizado da mesma forma, consulta ao Cadastro Nacional de 

Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – 

CNIA, do Conselho Nacional de Justiça 

(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php), devendo ser 

consultados o nome da pessoa jurídica licitante e também de seu sócio majoritário 

(artigo 12 da Lei Federal nº 8.429/1992); 

1.5 - Também constitui condição para a celebração do contrato a 

apresentação dos documentos a que se referem às declarações de que trata o item 

VIII. [subitens 1.4 alínea “b” e 2.4 alínea “b”] deste Edital.  

 

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php


 

  

 

2 - A licitante vencedora deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos 

contados da data da convocação, comparecer no CENTRO DE MATERIAL BÉLICO 

(CMB), situado na RUA ALFREDO MAIA Nº 106 – LUZ - SÃO PAULO – SP – CEP 

01106 010, para assinar o Termo de Contrato. 

3 - Quando a licitante vencedora deixar de comprovar a regularidade fiscal e 

trabalhista (documentos correlatos, no caso de empresa estrangeira) ou, convocada 

dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação regular de 

que trata o subitem 1.1 deste item XIV, ou se recusar a assinar o Contrato, serão 

convocadas as demais Licitantes classificadas para participar de nova sessão 

pública do Pregão, com vistas à celebração da contratação; 

3.1 - Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 03 (três) dias 

úteis, contados da divulgação do aviso; 

3.2 - A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do 

Estado de São Paulo – DOE (endereço eletrônico www.imprensaoficial.com.br, 

opção e-negociospublicos); 

3.3 - Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as 

disposições dos subitens 9 a 15, do item IX; e 1 a 6 do item X, deste Edital. 

4 - A licitante vencedora deverá apresentar, em 10 (dez) dias úteis após a 

publicação da homologação do certame, a Fatura Pro Forma contendo, 

necessariamente, as Especificações Técnicas nº CMB-052, contempladas no 

Anexo I. 

5 - O prazo para a entrega do objeto contratual poderá ser prorrogado desde 

que ocorra alguma das hipóteses previstas nos § 1º, incisos I a VI, e § 2º, do artigo 

57, da Lei Federal nº 8.666/93, e as partes deverão, de comum acordo, anuir os 

novos prazos por escrito. 

6 - Este Edital, seus Anexos, e as Propostas de Preços e de Habilitação da 

CONTRATADA serão parte integrante do Contrato, independente de transcrição. 

7 - A CONTRATADA durante toda a execução de Contrato será obrigada a 

manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação 

compatíveis com as obrigações por ela assumidas, conforme determinado no artigo 

55, inciso XIII, da Lei Federal nº 8.666/93. 

http://www.imprensaoficial.com.br/


 

  

 

B. DA RESCISÃO E ALTERAÇÃO 

1 - A rescisão do Contrato será efetuada na forma e casos previstos no 

Capitulo III, Seção V – Da Inexecução e da Rescisão dos Contratos, Lei Federal nº 

8.666/93.  

2 - O Contrato poderá ser alterado ocorrendo os casos previstos no artigo 65 

da Lei Federal nº 8.666/93.  

3 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões sobre os quantitativos do objeto definido 

no presente Edital, que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, segundo disposto no § 1º do artigo 

65 da Lei Federal nº 8.666/93.  

 

XV – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO PRODUTO 

1 – As condições e prazos previstos para a prestação da garantia e 

assistência técnica do objeto contratado estão estabelecidas no item “16” das 

Especificações Técnicas nº CMB-052, Anexo I deste Edital e na Cláusula Quarta do 

Contrato, Anexo II, deste Edital. 

 

XVI – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e indireta 

do Estado de São Paulo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, a pessoa física ou 

jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 

10.520/2002, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, quando couber. 

2 - A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente 

com as multas previstas na Resolução cuja cópia constitui o Anexo VII deste Edital, 

garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no 

CAUFESP, no “Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções 

Administrativas – e-Sanções”, no endereço www.esancoes.sp.gov.br, e também no 

“Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS”, no endereço 

http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis. 

http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis


 

  

 

3 - As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra. 

4 - A CONTRATANTE poderá descontar das faturas os valores 

correspondentes às multas que eventualmente lhe forem aplicadas por 

descumprimento de obrigações estabelecidas neste Edital, seus anexos ou no 

termo de contrato. 

5 - A prática de atos que atentem contra o patrimônio público nacional ou 

estrangeiro, contra princípios da administração pública, ou que de qualquer forma 

venham a constituir fraude ou corrupção, durante a licitação ou ao longo da 

execução do contrato, será objeto de instauração de processo administrativo de 

responsabilização nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013 e do Decreto Estadual 

nº 60.106/2014, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas 

nos artigos 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/1993, e no artigo 7º da Lei Federal nº 

10.520/2002. 

6 - O não cumprimento das obrigações acessórias de prestação de garantia e 

assistência técnica por parte da CONTRATADA, contra defeitos de fabricação, 

dentro do prazo de garantia estipulado nas Especificações Técnicas nº CMB-052, 

que integram este Edital ensejará a aplicação de multa 6 % (seis por cento) sobre o 

valor do contrato. 

 

XVII – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

1. Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante 

desta licitação. 

 

XVIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 

ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as Licitantes e 

desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas Atas 

circunstanciadas, observado o disposto no artigo 9o, inciso X, da Resolução CEGP-

10/2002, a serem assinadas pelo Pregoeiro, equipe de apoio e pelas Licitantes 



 

  

presentes;  

2.1 - Recusas ou impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 

expressamente na própria Ata.  

3 - Todos os documentos da sessão pública serão rubricadas pelo Pregoeiro, 

Equipe de Apoio e pelos Licitantes presentes. 

4 - Todos os documentos apresentados em cópia reprográfica, deverão estar 

autenticadas por cartório competente ou conferidas por servidor da Polícia Militar do 

Estado de São Paulo, pelo Pregoeiro ou por algum membro da equipe de apoio. 

5 - O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do 

Estado de São Paulo (D.O.E), no endereço eletrônico www.imprensaoficial.com.br, 

opção: 

NegóciosPúblicoshttp://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/ENegocios/ResultadoB

uscaENegocios_14_2.aspx) 

6 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, 

serão publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo (D.O.E). 

7 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais 

Licitantes ficarão à disposição para retirada no CENTRO DE MATERIAL BÉLICO 

(CMB), situado RUA ALFREDO MAIA Nº 106 – LUZ - SÃO PAULO – SP – CEP 

01106 010, após a celebração do Contrato, por 5 (cinco) meses, findos os quais 

poderão ser destruídos. 

8 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das 

propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 

impugnar o ato convocatório do Pregão;  

8.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá 

no prazo de até 01 (um) dia útil anterior à data fixada para recebimento das 

propostas; 

8.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data 

para a realização do certame.  

9 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, 

com sua Equipe de Apoio. 

9.1 - Dúvidas ou omissões sobre a parte técnica serão esclarecidas pela 

comissão nomeada para esse fim, com base nas normas descritas nas 

Especificações Técnicas nº CMB-052. 

10 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor 

da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes, 

http://www.imprensaoficial.com.br/
http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/ENegocios/ResultadoBuscaENegocios_14_2.aspx
http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/ENegocios/ResultadoBuscaENegocios_14_2.aspx


 

  

desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 

contratação. 

11 - No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível 

a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

12 - O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará 

no afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 

observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

13 - É facultada ao Pregoeiro ou algum membro da Equipe de Apoio, em 

qualquer fase, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou completar a 

instrução do procedimento licitatório, solicitar esclarecimentos adicionais às 

PROPONENTES, que deverão ser satisfeitos no prazo máximo de 72 (setenta e 

duas) horas ou no prazo cedido pelo Pregoeiro ou algum membro da Equipe de 

Apoio. 

14 - Os envelopes entregues fora da data, horário e local previstos neste 

Edital, não serão objeto de julgamento pelo Pregoeiro ou membros da Equipe de 

Apoio. 

15 - Os esclarecimentos relativos à esta licitação serão prestados nos dias de 

expediente, das 9:00 às 17:30 horas, no CENTRO DE MATERIAL BÉLICO (CMB), 

situado na RUA ALFREDO MAIA Nº 106 – LUZ - SÃO PAULO – SP – CEP 01106 

010, Telefone/Fax: (11) 3228-6055, e-mail: cmbfinancas@policiamilitar.sp.gov.br 

devendo as questões ou quesitos serem formulados em língua portuguesa. 

16 - Integram o presente Edital: 

Anexo I – Especificações Técnicas nº CMB-052; 

Anexo II – Minuta do Contrato; 

Anexo III – Modelo de declaração de regularidade perante o Ministério do Trabalho;  

Anexo IV – Modelo de declaração de inexistência de impedimento legal para licitar 

ou contratar com Administração; 

Anexo V – Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de 

habilitação; 

Anexo VI-A – Planilha de Composição dos Preços (empresa brasileira); 

Anexo VI-B – Planilha de Composição dos Preços (empresa estrangeira);  

Anexo VII – Cópia da Resolução SSP-333 de 09SET05; 

Anexo VIII – Modelo de Declaração de elaboração independente de proposta e 

atuação conforme ao marco legal anticorrupção; 

Anexo IX – Modelo de Declaração de enquadramento como ME ou EPP; 



 

  

Anexo X – Modelo de Declaração de enquadramento como cooperativa que 

preencha as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei Federal nº 11.488/2007.  

Anexo XI – Modelo de Declaração de Impossibilidade de Apresentação de 

Documentos de Habilitação.  

 

16 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da presente licitação, não 

resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital 

do Estado de São Paulo. 

São Paulo, 16 de abril de 2020. 
 
 
 
 

                                                   MARCO AURÉLIO VALÉRIO 
                                                  Ten Cel PM –Subscritor 
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1. OBJETIVO E NORMAS DE REFERÊNCIA 

1.1. Elaborar memorial descritivo do Colete de Proteção Balística a partir de critérios técnicos 

abrangidos por estas especificações técnicas, visando aumentar o controle de qualidade do 

colete, no momento de sua aquisição pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. O EPI 

(Equipamento de Proteção Individual) será empregado na proteção do policial militar em 

missões de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública, com a segurança e qualidades 

necessárias para garantir sua integridade a partir da definição de um menor trauma (BFD) em 

ameaças iminentes de calibres possivelmente encontrados com a marginalidade, bem como com 

maior nível de conforto (ergonomia) e usabilidade do que os coletes balísticos atuais. 

1.2. Para tanto, serão observadas as seguintes normas referenciais: 

 

NÚMERO TÍTULO 

AATCC – 20    Identificação da fibra têxtil. 

AATCC –  20 A   Análise quantitativa da fibra. 

AATCC 22   Teste de resistência a água. 

AATCC 147   Avaliação das atividades antibacterianas do material têxtil. 

ASTM D 1059   Determinação do título do fio em amostras de comprimento 

reduzido. 

ASTM D 2261   Teste de resistência ao rasgo do material têxtil. 

AS/NZS 4399   Verifica o fator de proteção ultravioleta em material têxtil. 

 

CONMETRO - Resolução 

nº 2   

Propicia adequado grau de confiança de que um produto, 

processo ou serviço, ou ainda uma pessoa, atende a requisitos 

pré-estabelecidos em normas ou regulamentos, com o melhor 

custo-benefício para a sociedade. 

NBR 5426   Plano de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos. 

NBR 10591   Determinação da gramatura do tecido. 

NBR 10588   Determinação do número de fios de tecido. 

NBR 12546   Ligamentos fundamentais do tecido plano – terminologia. 

NBR 11912 Determinação da resistência à tração e alongamento de tecidos 

Planos. 

ASTM D 2261 Determinação da resistência ao rasgamento de tecidos pelo 

procedimento de língua. 

AATCC 100 Avaliação do acabamento antimicrobial sobre materiais têxteis. 

NBR 12060 Determinação do número de colunas e carreiras em tecidos de 

malhas. 

AATCC 193 Avaliação da repelência a líquidos (água, álcool). 

NBR 20344 – 6.6 Determinação da permeabilidade do vapor de agua (WVP) 
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NBR 20344 – 6.8  Determinação do coeficiente do vapor de água. 

ISO 12947-2  Determinação da resistência à abrasão. 

ASTM D 3107 Determinação das propriedades de estiramento de tecidos com 

fios Strech. 

Resolução CNS nº 

466/2012 – Procedimento 

Allergisa 

Avaliação do Potencial de Irritabilidade e sensibilidade cutênea. 

NBR 20344 Especificação metodológica para calçados projetados como 

equipamento de proteção individual. 

 

 

N.I.J. Standard – 0101.04 

Rev A   

Norma do Instituto Nacional de Justiça dos EUA - norma que é 

utilizada para a avaliação técnica do colete balístico. Testada e 

aprovada pelo Ministério da Defesa - Exército Brasileiro através 

do seu Centro de Avaliações do Exército – CAEX (Campo de 

Provas de Marambaia – RJ). 

 

 

N.I.J. Standard – 0101.06 

Norma do Instituto Nacional de Justiça dos EUA - norma que é 

utilizada para a avaliação técnica do colete balístico. 

Portaria Inmetro nº 149, de 

24 de março de 2011 

Tolerâncias na confecção. 

 

ISO 105 C-10 Métodos para determinar a resistência da cor de têxteis de todos 

os tipos e em todas as formas de processos de lavagem. 

ISO 105 D-01 Solidez da cor à lavagem a seco usando solvente percloroetileno. 

EN ISO 4920  Determinação da resistência ao molhamento superficial (teste de 

irrigação). 

ASTM E-3003 Determina as medidas dos tamanhos dos coletes balísticos e sua 

usabilidade. 

ASTM D 5170 Resistência dos sistemas de fecho gancho argola (velcro) 

NBR ISO 13934-1 Resistência e determinação da força máxima e alongamento à 

força máxima 

Öko-Tex Standard 100, 

Classe de Produto 1 

Sistemas de ensaios com produtos têxteis. 

 

2. DEFINIÇÕES 

2.1. Amostragem: conjunto de unidades de produto a ser selecionado, aleatoriamente, para 

verificar conformidade com as exigências de aceitação; 

2.2. Colete de Proteção Balística: é um equipamento destinado a oferecer proteção ao tronco do 

policial, quanto a ameaças de impacto de projéteis de armas de fogo. Além da definição técnica 

(Colete de Proteção Balística Nível III-A) é, também, conhecido pelas designações de “Colete à 

Prova de Balas”, “Colete de Proteção” ou “Colete de Proteção à Prova de Balas”, geralmente 

seguido da referência ao nível de proteção; 

2.3. Solução balística: junção de camadas de material balístico, resultantes de confecção de 

fibras de aramida ou polietileno e que possuam capacidade de proteção balística; 
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2.4. Painel balístico: parte componente do colete balístico, podendo ser frontal ou dorsal, 

composta exclusivamente de material balístico, sendo a solução balística envolta pelo invólucro; 

2.5. Invólucro (envelope): elemento revestidor da solução balística, devendo ter fechamento por 

mecanismo de termofusão ou similar, confeccionado com material de alta resistência e de acordo 

com as normas e requerimentos descritos nestas especificações; 

2.6. Capa: parte componente do colete balístico, com o propósito de proteção e identificação 

externas do colete. Tem a funcionalidade de unir os painéis frontal e dorsal, por sistema de 

fechamento gancho e argola (velcro®), de modo que forneça conforto e usabilidade ao operador, 

podendo aceitar materiais antitrauma não balísticos em sua confecção, desde que obedeça aos 

critérios de peso e flexibilidade destas especificações; 

2.7. Antitrauma: material que acoplado ao colete, tem a finalidade de redução do BFD – Back 

Face Deformation (trauma), podendo ser balístico ou não, tendo que obrigatoriamente ser 

composto por material flexível; 

2.8. Soft Plate: inserto de material balístico flexível, acoplado na face de impacto frontal do 

painel balístico ou da capa, com a finalidade de redução de BFD; 

2.9. Colete unissex: equipamento de proteção balística de uso individual, possuindo modelagem 

que atenda os gêneros masculino e feminino, sem, entretanto, possuir a expressão “uso 

feminino”, em razão de não serem exigidas as adequações à proteção do busto, previstas no 

artigo 7º da Portaria 18 – D Log (Ministério da Defesa); 

2.10. Lote: conjunto de unidades do produto agrupadas segundo um determinado critério;  

2.11. Lote de fabricação: conjunto de unidades do produto oriundas de uma produção, 

agrupadas segundo critérios de homogeneidade;  

2.12. Lote de habilitação: conjunto de unidades de produto a ser enviado ao CMB pela 

empresa, para verificação de conformidade com as exigências das especificações, sendo 

submetidas à análise dos requisitos formais (documentos e laudos) e ao protocolo de testes visual 

e metrológico, de flexibilidade e de resistência balística; 

2.13. Lote de Inspeção: conjunto de unidades de produto, selecionado, aleatoriamente, a 

qualquer tempo, durante a produção dos coletes, pelos técnicos militares, a ser amostrado para 

verificar conformidade com as exigências de aceitação; 

2.14. Lote de Homologação/ Recebimento: conjunto de unidades do produto, oriundo do lote 

de fabricação, selecionado, aleatoriamente, pelos técnicos militares, para fins de realização de 

testes de recebimento definitivo. 
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3. CARACTERÍSTICAS 

3.1. O Colete de Proteção Balística descrito nestas especificações será de uso operacional, com 

abertura lateral e classificado no nível de proteção balística III-A, e, para empresas brasileiras, 

com normatização de aprovação exigida pelo Ministério da Defesa - Exército Brasileiro, por 

meio do CAEx (Campo de Provas de Marambaia – RJ), abrangendo todos os níveis de ameaças 

inferiores ao ora requisitado e estabelecido na referida norma; 

3.1.1 para empresa estrangeira, comprovação de autorização de fabricação e comercialização, 

similar ao Relatório Técnico Experimental (RETEX) supracitado, por meio de documento 

emitido por  Órgão Oficial do país de origem; 

3.2. os painéis deverão apresentar materiais balísticos especiais, classificados no nível de 

proteção III-A, sendo um dorsal e outro frontal. Estes painéis podem ser confeccionados em 

materiais conhecidamente de proteção balística, tais como aramida ou polietileno, nas 

construções ou configurações: trama e urdume, multi axial, unidirecional, feltro, TNT (Tecido 

Não Tecido) ou Não Tecido em suas diversas versões e gramaturas, ou mesmo pela combinação 

destes materiais.  

3.3. a massa total ou o peso do colete completo (capa, painéis balísticos) deverá atender o 

discriminado na tabela 1 abaixo: 

Tipo de Colete Tamanho Modelo Peso máximo (g) 

Nível III-A 

 

Extra Pequeno - EXP 

Estreito   1,5823 
Padrão  1,7121 
Largo  1,8553 

Muito Pequeno - PP 

Estreito  1,8540 
Padrão  2,0037 
Largo  2,1540 

Pequeno - P 

Estreito  2,1586 
Padrão  2,3184 
Largo  2,4782 

Médio - M 

Estreito  2,4837 
Padrão  2,6530 
Largo  2,8229 

Grande - G 

Estreito  2,8361 
Padrão  3,0053 
Largo  3,1961 

Muito Grande - GG 

Estreito  3,2090 
Padrão  3,4038 
Largo  3,5832 

Extra Grande - EXG 

Estreito  3,6092 
Padrão  3,8047 
Largo  4,0019 
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TABELA 1 – Tamanhos, modelos e pesos dos coletes balísticos nível III-A 

3.4. deverão ser confeccionados em 07 (sete) tamanhos, cada um com 03 (três) larguras, sendo, 

estreito, padrão e largo, conforme segue:  

3.4.1. extra pequeno, também identificado pela letras “EXP”;  

3.4.2. muito pequeno, também identificado pela letras “PP”; 

3.4.3. pequeno, também identificado pela letra “P”; 

3.4.4. médio, também identificado pelas letra “M”; 

3.4.5. grande, também identificado pelas letra “G”; 

3.4.6. muito grande, também identificado pelas letras “GG”; 

3.4.7. extra grande, também identificado pelas letras “EXG”; 

3.5. o colete balístico deve ser confeccionado em material que ofereça a proteção balística 

exigida nesta especificação técnica, agindo não somente na paralisação da trajetória do projétil 

impactado contra o colete, mas também na absorção das ondas de choque resultantes; 

3.6. o colete a ser fornecido deve permitir um adequado ajuste ao corpo, para ser utilizado de 

maneira ostensiva, sobre o uniforme policial, de forma a não comprometer nenhuma área de 

proteção, otimizando a relação existente entre resistência e comodidade de uso, com liberdade 

para movimentos. 

3.7. a grade de tamanhos será definida, posteriormente à contratação, pela Diretoria de Logística 

da Polícia Militar do Estado de São Paulo; 

3.8. não poderá haver qualquer diferenciação de preços para a grade ofertada.  

4. DOS PAINÉIS BALÍSTICOS 

4.1. Os painéis balísticos são compostos em duas partes, a dorsal e a frontal. As características 

das matérias-primas utilizadas na confecção dos painéis balísticos são de livre escolha dos 

fabricantes desde que respeitando as instruções contidas nestas especificações, conforme subitem 

“3.2.”. O formato e as dimensões dos painéis deverão estar conforme os gabaritos mostrados nas 

figuras (1, 2 e 3) e tabelas (2, 3 e 4) abaixo: 
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FIGURA 1 – Painéis Frontal e Dorsal, modelo Estreito. 

 
 
 

DIMENSÕES FRONTAL E DORSAL MODELO ESTREITO(mm) 

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q 

EXP 400 335 296 164 220 430 360 350 130 246 130 40 80 50 146 140 390 

PP 425 365 324 175 232 470 390 380 143 258 140 40 100 60 158 165 430 

P 460 395 352 186 244 510 420 410 156 270 150 40 alça 70 170 200 470 

M 495 425 380 197 256 550 450 440 169 282 160 40 140 80 182 235 510 

G 530 455 408 208 268 590 480 470 182 294 170 40 160 90 194 270 550 

GG 565 485 436 219 280 630 510 500 195 306 180 40 180 100 206 305 590 

EXG 600 515 464 230 292 670 540 530 208 318 190 40 200 110 218 340 630 
TABELA 2 – Dimensões do modelo Estreito. 
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FIGURA 2 – Painéis Frontal e Dorsal, modelo Padrão. 

 
 
 

DIMENSÕES FRONTAL E DORSAL MODELO PADRÃO(mm) 

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q 

EXP 450 335 296 164 220 490 360 350 130 246 130 40 80 50 146 190 450 

PP 485 365 324 175 232 530 390 380 143 258 140 40 100 60 158 225 490 

P 520 395 352 186 244 570 420 410 156 270 150 40 120 70 170 260 530 

M 555 425 380 197 256 610 450 440 169 282 160 40 140 80 182 295 570 

G 590 455 408 208 268 650 480 470 182 294 170 40 160 90 194 330 610 

GG 625 485 436 219 280 690 510 500 195 306 180 40 180 100 206 365 650 

EXG 660 515 464 230 292 730 540 530 208 318 190 40 200 110 218 400 690 
TABELA 3 – Dimensões do modelo Padrão. 
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FIGURA 3 – Painéis Frontal e Dorsal, modelo Largo  

 

DIMENSÕES FRONTAL E DORSAL MODELO LARGO(mm) 

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q 

EXP 510 335 296 164 220 550 360 350 130 246 130 40 80 50 146 250 510 

PP 545 365 324 175 232 590 390 380 143 258 140 40 100 60 158 285 550 

P 580 395 352 186 244 630 420 410 156 270 150 40 120 70 170 320 590 

M 615 425 380 197 256 670 450 440 169 282 160 40 140 80 182 355 630 

G 650 455 408 208 268 710 480 470 182 294 170 40 160 90 194 390 670 

GG 685 485 436 219 280 750 510 500 195 306 180 40 180 100 206 425 710 

EXG 720 515 464 230 292 790 540 530 208 318 190 40 200 110 218 460 750 
. 

TABELA 4 – Dimensões do modelo Largo. 
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AREA DE PROTEÇÃO BALÍSTICA (EM METROS QUADRADOS) PESO SOLUÇÃO 

TAMANHO PAINEL FRONTAL PAINEL DORSAL ÁREA TOTAL PESO (Kg) 

Estreito EXP 0,0988 0,1166 0,2154 1,0619 

Estreito PP 0,1154 0,1374 0,2527 1,2483 

Estreito P 0,1355 0,1599 0,2954 1,4592 

Estreito M 0,1569 0,1843 0,3412 1,6855 

Estreito G 0,1798 0,2108 0,3906 1,9295 

Estreito GG 0,2045 0,2386 0,4431 2,1889 

Estreito EXG 0,2303 0,2685 0,4987 2,4635 
TABELA 5 – Área e peso do modelo Estreito 

 

AREA DE PROTEÇÃO BALÍSTICA (EM METROS QUADRADOS) PESO SOLUÇÃO 

TAMANHO PAINEL FRONTAL PAINEL DORSAL ÁREA TOTAL PESO (Kg) 

Padrão EXP 0,1095 0,1274 0,2369 1,1702 

Padrão PP 0,1289 0,1491 0,2779 1,3728 

Padrão P 0,1498 0,1725 0,3223 1,5921 

Padrão M 0,1720 0,1977 0,3697 1,8263 

Padrão G 0,1957 0,2247 0,4204 2,0767 

Padrão GG 0,2225 0,2534 0,4759 2,3509 

Padrão EXG 0,2476 0,2840 0,5316 2,6261 
TABELA 6 – Área e peso do modelo Padrão 

 

AREA DE PROTEÇÃO BALÍSTICA (EM METROS QUADRADOS) PESO SOLUÇÃO 

TAMANHO PAINEL FRONTAL PAINEL DORSAL ÁREA TOTAL PESO (Kg) 

Largo EXP 0,1227 0,1383 0,2610 1,2893 

Largo PP 0,1425 0,1608 0,3032 1,4978 

Largo P 0,1642 0,1851 0,3492 1,7250 

Largo M 0,1872 0,2111 0,3983 1,9676 

Largo G 0,2117 0,2395 0,4512 2,2289 

Largo GG 0,2376 0,2685 0,5061 2,5001 

Largo EXG 0,2650 0,2998 0,5648 2,7901 
TABELA 7 – Área e peso do modelo Largo 

 

 

4.2. a solução balística, deverá ter a densidade de área máxima de 4,8 kg/m², sendo admitida 

tolerância de 3%; 

4.3. a linha de costura, que mantém unidas as camadas de que se compõe cada painel, deve 

possuir características necessárias à junção das lâminas na borda do painel devendo ser debruada 

após a costura ou aplicada tecnologia de igual qualidade ou superior que impeça o desfiamento 

das lâminas. Cada painel é envolvido por um invólucro condicionado à sua forma e dimensões, 

conforme figuras (1, 2 e 3) e tabelas (2, 3 e 4) confeccionado em tecido de poliamida 

impermeabilizado; 

4.4. deverão possuir ainda, fixada na primeira camada da solução balística, no lado oposto a face 

de impacto, uma etiqueta de material resistente à fricção ou à ação de líquidos/suor, com tinta 

garantidamente indelével, contendo dados relativos ao Tamanho, Nível de Proteção Balística, 

números de lote e de série, marca, modelo, data de fabricação e de validade, bem como a sigla 

PMESP; 
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4.5. deverão possuir travetes existentes nas regiões periféricas do painel, em número mínimo de 

05 (cinco) pontos – laterais inferiores, laterais mediana e gola, destinadas a manter a união das 

camadas ou outro sistema que garanta eficazmente esta união pelo tempo da garantia; 

4.6. no caso de camadas confeccionadas por meio de trama e urdume (tecido), além do descrito 

no subitem “4.5.”, estas deverão possuir acabamento em “debrum” em todo o perímetro (orla) do 

painel (camadas unidas) a fim de evitar o desfiamento da trama, podendo ser adotado outro tipo 

de tecnologia fabril que garanta o mesmo fim pretendido, sem que tal acabamento comprometa a 

flexibilidade mínima exigida para os painéis balísticos; 

4.7. os demais materiais não confeccionados por meio de trama e urdume, além do descrito no 

subitem “4.5”, deverão possuir acabamento fabril conforme tecnologia para este fim, em todo o 

perímetro (orla) da solução balística (camadas unidas) a fim de evitar o desfiamento das lâminas, 

sem que tal acabamento comprometa a flexibilidade mínima exigida para os painéis balísticos; 

4.8. deverão ser recobertos por um invólucro de nylon, tecido 100 % Poliamida Nylon 6.6 de 

Alta Tenacidade dublado com filme de poliuretano para processos de selagem por ultrassom e 

alta - frequência. 100% poliamida 6.6, na cor descrita no subitem “8.1.”, confeccionado para 

proteger a solução balística de fatores tais como raios UV/AB, chuva, suor, água, imersão em 

líquidos, entre outras substâncias que possam atingi-lo, pelo que o arremate de fechamento do 

invólucro deverá ser por sistema de termofusão ou processo similar de mesmos efeitos, que 

garantidamente impeça a entrada de raios UV e de líquidos que possam contaminar ou 

comprometer a eficiência dos painéis balísticos; 

4.9. no lado interno oposto à face de impacto do painel, deverá ser fixada etiqueta do fabricante, 

medindo 12x15cm, fixada no centro do painel e em todo seu perímetro por sistema de 

termofusão ou processo similar de mesmos efeitos, contendo a identificação nos padrões da 

norma de referência básica (NIJ 0101.06), com a inscrição “PMESP” acima dos dados de 

identificação e abaixo dos dados do fabricante, além de eventuais instruções/orientações do 

fabricante quanto ao uso e conservação, tudo gravado com tinta garantidamente indelével; 

4.10. na lâmina central (metade do número de lâminas) dos painéis frontal e dorsal de cada 

colete, na região central do painel, deverá existir, por meio de inserção, dispositivo eletrônico do 

tipo “chip”, padrão RFID (Radio – Frequency Identification), com dados de codificação 

vinculados ao lote e número de série do colete, com garantia de funcionamento mínimo de 10 

(dez) anos. 

 

5. DO INVÓLUCRO (ENVELOPE BALÍSTICO)     

5.1. as características técnicas do tecido revestidor (invólucro), dos painéis balísticos, serão 

conforme quadro abaixo: 



13 

 

Especificações Técnicas nº CMB-052, de fevereiro de 2020. 

  

TECIDO DO INVÓLUCRO 

ITEM VALORES REFERÊNCIA NORMAS 

Cor Cinza – 18-3910 TPX 

L.a.b. da cor:  

L* 35,34; 

a* -0,62; 

b* -5,51; 

Máxima variação de cor ΔE*cmc (2:1) = 

2,0 

NBR ISO J01/08 

(2013) 

Poliamida 6.6 de alta tenacidade (nylon) 

Dublado com filme de 100% poliuretano 

(Gramatura = 70 ±10 g/m²) 

100% 
AATCC 20/2013 

AATCC 20A/2014 

Densidade de fios 
Trama: 22 ± 2 fios/cm 

Urdume: 22 ± 2 fios/cm  
NBR 10588/15 

Construção Tecido plano com ligação tela 
NBR 12996/93 

NBR 12546/91 

Título dos fios 
Densidade linear: 240 ± 10 dtex 

Número de filamentos: 34±2 
ASTM D 1059:2001 

Gramatura do tecido com filme de 

poliuretano 
238 g/m² ± 15 g/m²  NBR 10591/08 

Repelência a líquido aquoso Grau 8 AATCC 193/2017 

TABELA 8 - Características técnicas do invólucro (envelope balístico) dos painéis balísticos. 

 

5.2. no aspecto visual e acabamento, os invólucros dos painéis frontal e dorsal, deverão ter em 

sua face de impacto escrito com tinta garantidamente indelével os seguintes dizeres, “FACE DE 

IMPACTO” com fonte de tamanho adequado e de fácil visualização; 

5.3. o tecido deve ser resistente e o acabamento das costuras e bordas deve ter acabamento 

industrial que evite rasgos, desfiamentos da borda do tecido ou defeitos que possam ser 

atribuídos ao esforço causado pela massa (peso) do material balístico; 

5.4. os materiais que tiverem características diferentes das descritas no quadro acima, deverão 

cumprir os padrões de resistência e performance contidas na certificação N.I.J. Standard – 

0101.06, sendo submetidos a analise da comissão técnica. 

 

6. DAS CAPAS 

6.1. Para a confecção da capa deve-se utilizar dois tipos de materiais, um para a face externa e 

outro para a face de contato, ambos com características específicas de acordo com as normas 

acima citadas;  

6.2. as faces externas e de contato de cada painel (frontal e dorsal) serão cortadas no mesmo 

formato e tamanho nos dois materiais, sendo costuradas em toda sua extensão, excetuando-se as 

abas e alças de fechamento, devendo estas ser fixadas conforme subitem “6.8”, destas 

especificações; 

6.3. a capa deve oferecer um adequado ajuste ao corpo, de forma a não comprometer nenhuma 

área de proteção, otimizando a relação existente entre resistência e comodidade de uso, com 

liberdade para movimentos; 
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6.4. os materiais devem ser na cor cinza bandeirante, padrão PMESP (conforme subitem 8.1), 

cortados no mesmo formato, sendo que o material interno deve ser cortado em duas partes, 

formando uma abertura horizontal na região superior para a colocação do painel balístico e 

devem ser costurados internamente, de forma que a costura que une os dois materiais, fique 

invisível nas faces externas; 

6.5. da face externa: 

6.5.1. o tecido principal da face externa deve ser confeccionado em poliamida 6.6 com 

construção do tipo Honeycomb e, em conjunto ao tecido principal, será utilizado nas abas laterais 

e também nas alças sobre os ombros, tecido composto de 93% poliamida 6.6 e 7% elastano, 

sendo que ambos deverão apresentar alta resistência mecânica, repelência à água e maciez que 

garantam conforto, acrescidos de proteção inerente contra raios UV – A/B, com fator de proteção 

UFP 40; 

6.5.2. da face externa frontal: 

6.5.2.1. na região inferior da capa, deve haver 02 (duas) tiras de sistema de ganchos (machos) e 

argolas (fêmeas) na cor cinza bandeirante, padrão PMESP (conforme subitem 8.1) com medidas 

e dimensões, conforme desenho técnico da figura 6 e tabelas 9, 10 e 11, contidos no subitem 

“6.11.1.”, sendo um de cada lado, fixados com costura em ‘’X’’ para reforço dos mesmos. Essas 

argolas servirão para a fixação das abas laterais da capa dorsal e proporcionarão regulagem ao 

corpo do usuário. Distando 13 cm (treze centímetros) do início da alça esquerda (para quem está 

vestindo o colete), deve haver o logotipo da PMESP, em alta definição, tipo transfer, com 80 mm 

(oitenta milímetros) de largura por 65 mm (sessenta e cinco milímetros) de altura, bem como, do 

lado diametralmente oposto, deve possuir tira em velcro fêmea, na cor cinza bandeirante, padrão 

PMESP (conforme subitem 8.1), para fixação de plaqueta de identificação, medindo 15 mm 

(quinze milímetros) de largura x 80 mm (oitenta milímetros) de comprimento, conforme 

ilustração da figura 6, subitem “6.11.1.”. 

6.5.3. da face externa dorsal: 

6.5.3.1. na região superior da face externa da capa dorsal haverá costurado 02 (dois) pontos de 

fixação da alça com a capa frontal e, nas regiões laterais, haverá as abas laterais de fechamento e 

regulagem da capa dorsal a capa frontal, com medidas e dimensões conforme desenho técnico da 

figura 9 e tabelas 12, 13 e 14, contidos no subitem “6.11.2.”; 

6.6. da face interna: 

6.6.1. o tecido da face interna deverá ser confeccionado com tecido 100% poliéster, possuindo 

em toda sua extensão, acabamento em forro antibacteriano, antialérgico, macio e, nas áreas dos 

painéis balísticos, deverão ter, ainda, sistema de ventilação do tipo tecnologia de “gerenciamento 
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de temperatura corporal” ou similar de qualidade e que tenha o mesmo ou melhor desempenho, 

garantindo conforto e ótima transpiração; 

6.6.2. os forros internos das capas frontal e dorsal deverão possuir uma abertura disposta 

horizontalmente, nas dimensões estabelecidas conforme figura 6 e 9  e tabelas 9 a 14, contidas 

nos subitens “6.11.1.” e “6.11.2.”, para permitir a inserção e a remoção dos painéis balísticos 

com facilidade; 

6.6.3. os bolsos formados pelos forros das capas dos painéis balísticos frontal e dorsal deverão 

abrigar os seus painéis balísticos, de modo que eles fiquem totalmente guardados dentro desses 

bolsos, sem nenhuma parte aparente fora dos bolsos; 

6.6.4. os forros das capas de ambos os painéis deverão ser da mesma cor da capa do colete; 

6.7. dos velcros: 

6.7.1. os velcros macho e fêmea, deverão satisfazer as seguintes características: 

6.7.1.1. sistema: Gancho e Argola; 

6.7.1.2. sistema de fixação que consiste em dois componentes, uma faixa de tecido linear com 

minúsculos ganchos que se prendem a outra faixa de tecido com argolas de menor tamanho, 

tornando possível sua fixação temporária enquanto a peça de vestuário estiver em uso; 

6.7.1.3. construção: tecido plano + Gancho / Argola; 

6.7.1.4. composição: Poliamida 6.6; 

6.7.1.5. lavagem e conservação: a poliamida 6.6 utilizada nestes sistemas de fixação é resistente 

à limpeza com solventes ou limpeza à seco, como por exemplo tetracloroetileno, e à exposição 

acidental aos solventes mais comuns; 

6.7.1.6. resistência às chamas: os ganchos e argolas são tratados com um retardante de chama, 

classificado sob a norma  NF EN 2310 Classe (b); 

6.7.1.7. solidez de cor (EN ISO 105 C-06)  Classe 4; 

6.7.1.8. solidez de cor à limpeza à seco (EN ISO 105-X05); 

6.7.1.9. solidez à luz artificial (EN ISO 105-B02 A1): Classificação mínima 5; 

6.7.1.10. resistência ao suor (EN ISO 105-E04): Classificação mínima 5; 

6.7.1.11. resistência ao atrito seco e molhado (EN ISO 105-X12): Classificação mínima 5; 

6.7.1.12. peel strenght (NF G91 103): 1,35 N/cm (novo) e 0,9 N/cm (5000 ciclos); 

6.7.1.13. sheer strenght (NF G91 103): 10 N/ cm2 (novo) 6,5 N/cm2 (5000 ciclos) ; 

6.7.1.14. traction strenght (NF G91 103): 5,3 N/cm2 (novo) 3,5 N/cm2 (5000 ciclos)  
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VELCROS 

ITEM VALORES REFERÊNCIA NORMAS 

Resistência às chamas:  Classe (b); NF EN 2310 

Solidez de cor à lavagem Mínimo classe 4; EN ISO 105 C-06 

Solidez de cor à limpeza à seco.  Mínimo classe 4 EN ISO 105-X05 

Solidez de cor à luz artificial Classificação mínima 5 EN ISO 105-B02 A1: 

Resistência ao suor  Classificação mínima 5; (EN ISO 105-E04): 

Resistência ao atrito seco e molhado  Classificação mínima 5; (EN ISO 105-X12): 

Peel strenght  
1,35 N/cm (novo)  

0,9 N/cm (5000 ciclos) 
NF G91 103 

Sheer strenght 
10 N/cm2 (novo)  

6,5 N/cm2 (5000 ciclos) 

NF G91 103 

Traction strenght 
5,3 N/cm2 (novo)  

3,5 N/cm2 (5000 ciclos) 

NF G91 103 

TABELA 9 - Características técnicas dos velcros 

6.8. das alças e abas de fechamento: 

6.8.1. alças de fixação com a capa dorsal: 

6.8.1.1. costurada internamente ao corpo da capa frontal, entre os dois tecidos utilizados na 

confecção da mesma, com reforço em costura tipo travete, a aba de fixação será confeccionada 

em 02 (duas) partes, sendo a primeira em poliamida 6.6 e deve apresentar alta resistência 

mecânica, repelência à água e garantir conforto, acrescido de proteção inerente contra raios UV – 

A/B, com fator de proteção UFP 40 e a outra parte em tecido 93% poliamida 6.6 e 7% elastano, 

com medida de 50 mm (cinquenta milímetros) de largura. Para fechamento da aba, haverá 

fixação de velcro fêmea, na cor cinza bandeirante, padrão PMESP (conforme subitem 8.1), de 50 

mm (cinquenta milímetros) de largura x 100 mm (cem milímetros) de comprimento, distando 

cerca de 60 mm (sessenta milímetros) da extremidade inferior e fixação de velcro macho, na cor 

cinza bandeirante, padrão PMESP (conforme subitem 8.1), na extremidade superior da alça, com 

50 mm (cinquenta milímetros) de largura e 100 mm (cem milímetros) de comprimento, sendo 

esse último com costura em ‘’X’’ para reforço; 

6.8.2. dos pontos de fixação da alça com a capa frontal:  

6.8.2.1. confeccionada em fita de poliamida de 50 mm (cinquenta milímetros) de largura por 260 

mm (duzentos e sessenta milímetros) de comprimento e 1 mm ( um milímetro) de expessura, na 

cor cinza bandeirante, padrão PMESP, dobrada ao meio e fixada na face dorsal externa da capa 

através de costura em “X” de 100 mm ( cem milímetros), sendo uma de cada lado. Passando por 

essa fita, haverá um regulador confeccionado em nylon de alta resistência, na cor padrão PMESP 

de 50 mm (cinquenta milímetros) de largura por 35 mm (trinta e cinco milímetros) de 

comprimento, que servirá para conectar a aba frontal com a aba dorçal; 
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6.8.3. abas laterais: 

6.8.3.1. confeccionadas em 02 (duas) partes, sendo a primeira em tecido em padronagem 

Honeycomb de poliamida 6.6 devendo apresentar alta resistência mecânica, repelência à água e 

garantir conforto; acrescido de proteção inerente contra raios UV – A/B, com fator de proteção 

UFP 40 e a outra parte em tecido 93% poliamida 6.6 e 7% elastano, na cor cinza bandeirante, 

padrão PMESP. As abas devem ser costuradas na face dorsal externa através de costura dupla, 

com costura tipo travete nas extremidades para reforço. Na extremidade externa das abas laterais, 

voltado para o lado do corpo do usuário, haverá costurado em “X” uma tira de velcro macho, na 

cor cinza bandeirante, padrão PMESP (conforme subitem 8.1), com medidas conforme desenho 

técnico da figura 9 e dimensões das tabelas 12, 13 e 14, contidos no subitem “6.11.2.”. As abas 

laterais servirão para conectar a capa dorsal com a capa frontal; 

6.9. as capas para acondicionamento dos painéis balísticos deverão respeitar as medidas dos 

desenhos dos painéis balísticos e as tabelas (conforme figuras 1, 2 e 3 e tabelas 2, 3 e 4 destas 

especificações Técnicas) para todos os modelos Unissex fornecidos pela PMESP, sendo 

admitidas folgas máximas para maior, de até 0,5 cm em todo o contorno; 

6.10. não são admitidas folgas ou alterações que dificultem, descaracterizem, comprometam a 

segurança ou inviabilizem o uso dos coletes ou de qualquer das suas partes ou assessórios para 

os fins propostos pela Polícia Militar do Estado de São Paulo; 

6.11. desenho técnico meramente ilustrativo das capas frontal e dorsal: 

6.11.1. capa frontal:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Desenho face externa da Capa Frontal 
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Figura 5 – Desenhos face de contato da Capa Frontal 

 

 

 

 

Figura 6 – Desenho técnico da Capa Frontal 
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DIMENSÕES TAMANHO ESTREITO (cm) 

 EXP PP P M G GG EXG 

A 41 44,5 48 51,5 55 58,5 62 

B 35,5 38,5 41,5 44,5 47,5 50,5 53,5 

C 5 5 5 5 5 5 5 

D 30 30 34 36 38 40 40 

E 10 10 10 10 10 10 10 

F 3 3 7 7 11 13 13 

G 10 10 10 10 10 10 10 

H 

Diametralmente 

oposto ao 

logotipo da 
PMESP 

Diametralmente 

oposto ao 

logotipo da 
PMESP 

Diametralmente 

oposto ao 

logotipo da 
PMESP 

Diametralmente 

oposto ao 

logotipo da 
PMESP 

Diametralmente 

oposto ao 

logotipo da 
PMESP 

Diametralmente 

oposto ao 

logotipo da 
PMESP 

Diametralmente 

oposto ao 

logotipo da 
PMESP 

I 

Diametralmente 

oposto ao 

logotipo da 
PMESP 

Diametralmente 

oposto ao 

logotipo da 
PMESP 

Diametralmente 

oposto ao 

logotipo da 
PMESP 

Diametralmente 

oposto ao 

logotipo da 
PMESP 

Diametralmente 

oposto ao 

logotipo da 
PMESP 

Diametralmente 

oposto ao 

logotipo da 
PMESP 

Diametralmente 

oposto ao 

logotipo da 
PMESP 

J 13 13 13 13 13 13 13 

K 7 9 12 15 17 19 22 

L 11,5 12 13 13 13,5 14 14,5 

M 5 5 5 5 5 5 5 

N 6 6 6 8 8 9 10 

O 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 

P 22 22 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 

Q 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

R 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

S 4 4 6 6 6 6 6 

T 6 6 6 6 6 6 6 

U 10 10 12 12 15 15 15 

Tabela 10 – Dimensões da capa frontal do modelo Estreito 

 

DIMENSÕES TAMANHO PADRÃO (cm) 

 EXP PP P M G GG EXG 

A 47 50,5 54 57,5 61 64,5 68 

B 35,5 38,5 41,5 44,5 47,5 50,5 53,5 

C 5 5 5 5 5 5 5 

D 30 30 34 36 38 40 40 

E 10 10 10 10 10 10 10 

F 3 3 7 7 11 13 13 
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G 10 10 10 10 10 10 10 

H 

Diametralmente 
oposto ao 

logotipo da 

PMESP 

Diametralmente 
oposto ao 

logotipo da 

PMESP 

Diametralmente 
oposto ao 

logotipo da 

PMESP 

Diametralmente 
oposto ao 

logotipo da 

PMESP 

Diametralmente 
oposto ao 

logotipo da 

PMESP 

Diametralmente 
oposto ao 

logotipo da 

PMESP 

Diametralmente 
oposto ao 

logotipo da 

PMESP 

I 

Diametralmente 
oposto ao 

logotipo da 

PMESP 

Diametralmente 
oposto ao 

logotipo da 

PMESP 

Diametralmente 
oposto ao 

logotipo da 

PMESP 

Diametralmente 
oposto ao 

logotipo da 

PMESP 

Diametralmente 
oposto ao 

logotipo da 

PMESP 

Diametralmente 
oposto ao 

logotipo da 

PMESP 

Diametralmente 
oposto ao 

logotipo da 

PMESP 

J 13 13 13 13 13 13 13 

K 7 9 12 15 17 19 22 

L 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 

M 5 5 5 5 5 5 5 

N 6 6 6 8 8 9 10 

O 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 

P 22 22 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 

Q 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

R 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

S 4 4 6 6 6 6 6 

T 6 6 6 6 6 6 6 

U 10 10 12 12 15 15 15 

Tabela 11 – Dimensões da capa frontal do modelo Padrão 

 

 

 

DIMENSÕES TAMANHO LARGO (cm) 

 EXP PP P M G GG EXG 

A 53 56,5 60 63,5 67 70,5 74 

B 35,5 38,5 41,5 44,5 47,5 50,5 53,5 

C 5 5 5 5 5 5 5 

D 30 30 34 36 38 40 40 

E 10 10 10 10 10 10 10 

F 3 3 7 7 11 13 13 

G 10 10 10 10 10 10 10 

H 

Diametralmente 
oposto ao 

logotipo da 

PMESP 

Diametralmente 
oposto ao 

logotipo da 

PMESP 

Diametralmente 
oposto ao 

logotipo da 

PMESP 

Diametralmente 
oposto ao 

logotipo da 

PMESP 

Diametralmente 
oposto ao 

logotipo da 

PMESP 

Diametralmente 
oposto ao 

logotipo da 

PMESP 

Diametralmente 
oposto ao 

logotipo da 

PMESP 

I 

Diametralmente 
oposto ao 

logotipo da 

PMESP 

Diametralmente 
oposto ao 

logotipo da 

PMESP 

Diametralmente 
oposto ao 

logotipo da 

PMESP 

Diametralmente 
oposto ao 

logotipo da 

PMESP 

Diametralmente 
oposto ao 

logotipo da 

PMESP 

Diametralmente 
oposto ao 

logotipo da 

PMESP 

Diametralmente 
oposto ao 

logotipo da 

PMESP 

J 13 13 13 13 13 13 13 
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K 7 9 12 15 17 19 22 

L 18 18,5 19 20 20 20 20,5 

M 5 5 5 5 5 5 5 

N 6 6 6 8 8 9 10 

O 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 

P 22 22 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 

Q 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

R 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

S 4 4 6 6 6 6 6 

T 6 6 6 6 6 6 6 

U 10 10 12 12 15 15 15 

Tabela 12 – Dimensões da capa frontal do modelo Largo 

 

Tolerância Medidas de Confecção ± 5mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.11.2. capa dorsal: 
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Figura 7 – Desenho da face externa da Capa Dorsal 

 

 

 

Figura 8 – Desenho da face de contato da Capa Dorsal 
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Figura 9 – Desenhos técnico da Capa Dorsal 

DIMENSÕES TAMANHO ESTREITO (cm) 

 EXP PP P M G GG EXG 

A 45 49 53 57 61 65 69 

B 38 41 44 47 50 53 56 

C 28 28,5 29 31 31,5 32 34 

D 10 10 12 12 15 15 15 

E 19 19 19 19 19 19 19 

F 5 5 9 9 9 9 9 

G 6 6 6 8 9 10 11 

H 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 

I 24 24 25,5 27 28 28,5 29,5 

J 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

K 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

L 8 8 8 8 8 8 8 

M 4 4 6 6 6 6 6 

N 6 6 6 6 6 6 6 

O 25 29 33 33 37 37 40 

P 4 4 4 6 6 7 8 

Tabela 13 – Dimensões da capa dorsal do modelo Estreito 
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DIMENSÕES TAMANHO PADRÃO (cm) 

 EXP PP P M G GG EXG 

A 52 55 59 62 67 70 74 

B 39 42 45 49 51 53 57 

C 28 28,5 29 31 31,5 32 34 

D 10 10 12 12 12 15 15 

E 19 19 19 19 19 19 19 

F 5 5 9 9 9 9 9 

G 6 6 6 8 9 10 11 

H 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 

I 24 24 25,5 27 28 28,5 29,5 

J 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

K 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

L 8 8 8 8 8 8 8 

M 4 4 6 6 6 6 6 

N 6 6 6 6 6 6 6 

O 31 35 39 39 43 43 47 

P 4 4 4 6 6 7 8 

Tabela 14 – Dimensões da capa dorsal do modelo Padrão 

 

DIMENSÕES TAMANHO LARGO (cm) 

 EXP PP P M G GG EXG 

A 57 61 65 69 73 77 81 

B 38 41 44 47 50 53 56 

C 28 28,5 29 31 31,5 32 34 

D 10 10 12 12 15 15 15 

E 19 19 19 19 19 19 19 

F 5 5 9 9 9 9 9 

G 6 6 6 8 9 10 11 

H 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 

I 24 24 25,5 27 28 28,5 29,5 

J 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

K 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

L 8 8 8 8 8 8 8 
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M 4 4 6 6 6 6 6 

N 6 6 6 6 6 6 6 

O 37 41 45 45 49 49 53 

P 4 4 4 6 6 7 8 

Tabela 15 – Dimensões da capa dorsal do modelo Largo 

Tolerância Medidas de Confecção ± 5mm. 

 

7. DAS ETIQUETAS 

7.1. todas as etiquetas de transferência devem ser compostas de material TPU e/ou PA, 

produzidas por um processo de impressão em serigrafia com espectro de cores sólidas, impressas 

em um suporte de papel ou folha de PET. Os corantes utilizados deverão ser pigmentos 

orgânicos de alta qualidade;   

7.2. todos os produtos utilizados na fabricação devem cumprir a Ökotex Standard 100 - Anhang 

6 ("highest baby standard") pela sua composição química, e satisfazer as características abaixo: 

7.2.1. com resinas à base de PU; 

7.2.2. espessura da própria etiqueta de transferência sem suporte: 25-60 microns, dependendo do 

design e do tipo de produto; 

7.2.3. acabamento: semi-brilhante / fosco; 

7.2.4. para detalhes técnicos, consulte as correspondentes fichas técnicas (TDS) dos produtos; 

7.3. etiquetas internas de identificação nas capas:  

7.3.1. deve haver em cada capa (frontal e dorsal), fixadas nas faces internas na parte inferior da 

capa,  etiqueta do fabricante, medindo 5,5 cm x 25,5 cm, estando a base da etiqueta posicionada 

a 5 cm da base, contendo a identificação nos padrões da norma de referência básica (NIJ 

0101.06), com a identificação “PMESP” acima dos dados de identificação, além de eventuais 

instruções/orientações do fabricante quanto ao uso e conservação, tudo gravado com tinta 

garantidamente indelével; 

7.3.2. deverá apresentar o texto em português pátrio 

7.4. etiquetas de identificação nos invólucros:  

7.4.1. o lado interno oposto à face de impacto do painel, deverá ser fixada etiqueta do fabricante, 

medindo 12x15cm, fixada no centro do painel e em todo seu perímetro por sistema de 

termofusão ou processo similar de mesmos efeitos, contendo a identificação nos padrões da 

norma de referência básica (NIJ 0101.06), com a inscrição “PMESP” acima dos dados de 

identificação e abaixo dos dados do fabricante, além de eventuais instruções/orientações do 

fabricante quanto ao uso e conservação, tudo gravado com tinta garantidamente indelével; 

7.4.2. deverá apresentar o texto em português pátrio 
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7.5. logotipo PMESP: 

7.5.1.  espessura mínima da linha deverá ser de 0,3mm;  

7.5.2. deverá ter superfície mate e sem resíduos de cera; 

7.5.3. deverá ter cores de impressão de tela à base de solvente; 

7.5.4. a composição de transferência deverá consistir em misturas de poliuretano e poliamida; 

7.5.5. deverá atender a norma Öko-Tex Standard 100, Classe de Produto 1; 

7.5.6. deverá possuir alta resistência a abrasão e alta adesão ao tecido; 

7.5.7. quanto a resistência UV deverá atender a norma ASTM G154; 

7.5.8. quanto a resistência ao intemperismo deverá atender a norma DIN EN ISO Din 50017; 

7.5.9. quanto a resistência a inflamabilidade deverá atender a norma DIN 75200. 

ETIQUETAS E LOGOMARCA 

ITEM VALORES REFERÊNCIA NORMAS 

Pigmentos e componentes  Classe de Produto 1 Öko-Tex Standard 100 

Resistência UV 100% ASTM G154 

Resistência ao intemperismo 100% DIN EN ISO Din 50017 

Resistência a inflamabilidade 100% DIN 75200 

TABELA 16 - Características técnicas das etiquetas e logomarca 

 

8. DA COR PADRÃO PMESP 

8.1. todos os tecidos empregados (invólucro, capa interna, capa externa e sistema de fechamento 

por gancho e argola), independente do tipo, deverão estar na cor cinza bandeirante, padrão 

PMESP, a ser desenvolvida dentro dos seguintes parâmetros colorimétricos, sendo L.a.b. da cor: 

L* 35,34; a* -0,62; b* -5,51 e Variação de cor, Delta E total até 1,5 de acordo com padrão CMC 

2:1 (Valor máximo de diferença de cor ΔE*cmc (2:1) = 2,0); 

8.2. o corante para o tingimento, deverá ser à base de anilinas ácidas, não metaméricas. 

 

9. DOS TECIDOS 

9.1. o tecido externo da capa frontal e dorsal, deverá satisfazer as seguintes  características: 

9.1.1. o fio usado no tecido plano das capas será de poliamida 6.6 com construção tipo 

Honeycomb, com fios texturizados a ar, multifilamentos, de média tenacidade, de titulagem 380 

Decitex e 140 filamentos ou tecido similar com mesmas características, entendendo-se como 

similar um fio que deve seguir o mesmo tipo de especificação e apresentar os mesmos resultados 

de performance em laboratório; 

9.1.2. fios 100% poliamida 6.6, multifilamento, de média tenacidade, texturizado a ar; 

9.1.3. título do fio: 380 +/- 10 % Decitex no urdume e na trama; 
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9.1.4. número de filamentos: 130 +/- 5; 

9.1.5. densidade do urdume de no mínimo 22 +/- 2 fios por centímetros;  

9.1.6. densidade da trama de no mínimo 22 +/- 2 fios por centímetros; 

9.1.7. estrutura do tecido com fundo em Tela 1 x 1; 

9.1.8. contornos de fios duplos com função ripstop de altura e largura de 8,0 +/- 0,5 mm; 

9.1.9. contornos de fios duplos com função ripstop em losango de altura e largura 7,0 +/- 0,5 

mm;  

9.1.10. gramatura máxima de 210 gr/m² acabado; 

9.1.11. resistência à tração do urdume mínima de  25 N/mm - segundo norma NBR 14552/2012; 

9.1.12. resistência à tração da trama mínima de  25 N/mm - segundo NBR 14552/2012; 

9.1.13.  alongamento mínimo do urdume de 35 %; 

9.1.14.  alongamento mínimo da trama de 35 %; 

9.1.15. resistência ao rasgo sentido trama e urdume de no mínimo 80 N - segundo norma NBR 

14553/2012; 

9.1.16. corante: tingimento a base de anilinas ácidas; 

9.1.17. acabamento: hidro-repelente com no mínimo nota 4 segundo AATCC 193 e 90% no 

Spray Test segundo norma AATCC 22; 

9.1.18. proteção contra raios UV – A/B, UPF 40, segundo a norma AS/NZS 4399; 

TECIDO EXTERNO DA CAPA - DADOS FÍSICOS  

ITEM VALORES REFERÊNCIA NORMAS 

Poliamida 6.6, multifilamento, de média 

tenacidade, texturizado a ar  
100% 

AATCC 20/2013 

AATCC 20A/2014 

Título dos fios 
Densidade linear: 380 ± 10 dtex 

Número de filamentos: 130 ± 5 
ASTM D 1059:2001 

Densidade de fios 
Trama: 22 ± 2 fios/cm 

Urdume: 22 ± 2 fios/cm  
NBR 10588/15 

Construção 

Tecido plano rip stop de dimensões de 

largura e altura de 8,0 ± 0,5 mm com 

losangos de dimensões de largura e altura 

de 7,0 ± 0,5 mm 

NBR 12996/93 

NBR 12546/91 

Gramatura do tecido  Máxima 210 g/m²   NBR 10591/08 

Resistência a tração e alongamento mínimo 

Trama e Urdume 

Tração: 25 N/mm – Alongamento mín. 35% 

 

NBR 14552/2012 

Resistência ao rasgo Sentido trama e urdume: Mínimo 80 N NBR 14553/2012 

Repelência a líquido aquoso Grau 8 AATCC 193/2017 

Repelência a água – Spray test Mínimo 90% AATCC 22/2014 

Proteção contra raios UV – A/B, Mínimo FPU 40 AS/NZS 4399 

Cor Cinza – 18-3910 TPX 

L.a.b. da cor:  

L* 35,34; 

a* -0,62; 

b* -5,51; 

Máxima variação de cor ΔE*cmc (2:1) =2,0 

NBR ISO J01/08 

(2013) 
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TABELA 17 - Características técnicas do tecido externo da capa 

 

9.2. o tecido interno da capa frontal e dorsal, deverá satisfazer as seguintes características: 

9.2.1. confeccionada em 100% poliéster, norma AATCC 20 e 20A; 

9.2.2. estrutura: tridimensional (3D) em malha por trama (Malharia Circular); 

9.2.3. face externa: com fio texturizado de Titulo 160 +/- 10 Decitex com 50 +/- 5 filamentos e 

fio Liso de título 55 +/- 5 Decitex com 25 +/- 2 filamentos- norma   ASTM D 1059; 

9.2.4. fio de estrutura: monofilamento de poliester com título superior a 90 +/- 10 Decitex- 

norma ASTM D 1059; 

9.2.5. face interna: em fio texturizado de título 100 +/- 10 Decitex com 35 +/- 5 filamentos - 

norma ASTM D 1059; 

9.2.6. número de colunas: mínimo 15 +/- 2  por centímetro - NBR 12060; 

9.2.7. número de carreiras de malhas 21 +/- 2 por centímetro  - NBR 12060; 

9.2.8. gramatura: 300 +/- 15 g/m2 , NBR 10591; 

9.2.9. resistência à abrasão de 20.000 ciclos em seco, 10.000 ciclos em úmido, padrões NBR 

20344; 

9.2.10. permeabilidade ao vapor: valor mínimo de 20 mg/cm2 h, norma NBR ISO 20344; 

9.2.11. coeficiente de permeabilidade: mínimo 200 mg/cm2 h, norma NBR ISO 20344; 

9.2.12. tratamento antimicrobial: (segundo norma AATCC100) 40 lavagens, ou de qualidade   

superior; 

9.2.13. Antialérgico, segundo avaliação de irritabilidade e sensibilidade pelo procedimento da 

ALLERGISA e resolução CNS nº 466/2012; 

TECIDO INTERNO DA CAPA 

ITEM VALORES REFERÊNCIA NORMAS 

Poliéster 100% 
AATCC 20/2013 

AATCC 20A/2014 

Estrutura 
Tridimensional (3D) em malha por trama 

(Malharia Circular); 

NBR 13460/95 

NBR 13462/95 

Densidade de malhas 
Colunas: 15 ± 2 malhas/cm 

Carreiras: 21 ± 2 malhas/cm  
NBR 12060/91 

Construção  Tecido plano com ligação tela 
NBR 12996/93 

NBR 12546/91 

Título dos fios da face interna 
Densidade linear: 100 ± 10 dtex 

Número de filamentos: 35 ± 5 
ASTM D 1059:2001 

Título dos fios de estrutura 
Densidade linear: 90 ± 10 dtex 

Número de filamentos: 1 
ASTM D 1059:2001 

Título dos fios da face externa texturizado 
Densidade linear: 160 ± 10 dtex 

Número de filamentos: 50 ± 5 
ASTM D 1059:2001 

Título dos fios da face externa liso 
Densidade linear: 55 ± 5 dtex 

Número de filamentos: 25 ± 2 
ASTM D 1059:2001 

Resistência à abrasão sem furos 
Seco: Mínimo 20000 ciclos 

Molhado: Mínimo 10000 ciclos 
 NBR 20344/15 
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Gramatura do tecido 300 g/m² ± 15 g/m²  NBR 10591/08 

Permeabilidade do vapor de água Mínimo 20 mg/(cm2.h) NBR 20344/15 

Coeficiente do vapor de água Mínimo 200 mg/(cm2.h) NBR 20344/15 

Tratamento antibacteriano Mínimo 40 lavagens AATCC100 

Tratamento antialérgico 
Isento de potencial de irritabilidade 

Isento de potencial de sensibilidade 
Res CNS n 466/12 

Cor Cinza – 18-3910 TPX 

L.a.b. da cor:  

L* 35,34; 

a* -0,62; 

b* -5,51; 

Máxima variação de cor ΔE*cmc (2:1) =2,0 

NBR ISO J01/08 

(2013) 

TABELA 18 - Características técnicas do tecido interno da capa 

 

9.3. o tecido elastizado das abas laterais e alças, deverá satisfazer as seguintes características: 

9.3.1. os fios usados no tecido plano elastizado das capas serão de poliamida 6.6, com fios 

texturizados a ar, multifilamentos, de média tenacidade, de titulagem 380 Decitex e 140 

filamentos e fios de elastano recobertos Poliamida de titulagem 140 Decitex ou tecido similar 

com mesmas características, entendendo-se como similar um fio que deve seguir o mesmo tipo 

de especificação e apresentar os mesmos resultados de performance em laboratório; 

9.3.2. urdume: Fios 100% poliamida 6.6, título 400 +/- 5 Decitex (segundo norma ASTM D 

1059), multifilamento, de média tenacidade, texturizado a ar; 

9.3.3. trama: Fios 78 +/- 2 % Poliamida e 22 +/- 2% Elastano, título 135 +/- 5 Decitex (segundo 

norma ASTM D 1059); 

9.3.4. densidade de fios do urdume de no mínimo 30 +/- 2 fios por centímetros;  

9.3.5. densidade de fios da trama de no mínimo 30 +/- 2 fios por centímetros; 

9.3.6. estrutura do tecido com fundo em Tela 1 x 1; 

9.3.7. Tecido plano rip stop de dimensões de largura e altura de 7,0+/-0,5 mm com losangos de 

dimensões de largura e altura de 6,0 +/- 0,5 mm;  

9.3.8. gramatura máxima de 180 g/m² acabado; 

9.3.9. resistência a tração na trama e no urdume: 25 N/mm com alongamento mínimo 35% ; 

9.3.10. Alongamento transversal mínimo de 30% 

9.3.10.1. 30 s: Máximo: 5 %; 

9.3.10.2. 1 h: Máximo: 3%; 

9.3.10.3. 2 h: Máximo: 2%; 

9.3.11. acabamento: Hidrorepelente com no mínimo nota 4 segundo AATCC 193; 

9.3.12. Proteção contra Raios UV – A/B, UPF 40, segundo norma AS/NZS 4399; 
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TECIDO EXTERNO DA CAPA ELASTIZADO  

ITEM VALORES REFERÊNCIA NORMAS 

Poliamida 6.6, com fios texturizados a ar, 

multifilamentos, de média tenacidade  e fios 

de elastano recobertos Poliamida 

Trama: 

78 ± 2 % Poliamida 

22 ± 2 % Elastano 

Urdume: 

100% Poliamida 

AATCC 20/2013 

AATCC 20A/2014 

Título dos fios 

Densidade linear: 

Trama: 135 ± 5 dtex 

Urdume: 400 ± 5 dtex 

ASTM D 1059:2001 

Densidade de fios 
Trama: 30 ± 2 fios/cm 

Urdume: 30 ± 2 fios/cm  
NBR 10588/15 

Construção 

Tecido plano rip stop de dimensões de 

largura e altura de 7,0 ± 0,5 mm com 

losangos de dimensões de largura e altura 

de 6,0 ± 0,5 mm 

NBR 12996/93 

NBR 12546/91 

Gramatura do tecido  Máxima 180 g/m²   NBR 10591/08 

Resistência a tração e alongamento mínimo 

Trama e Urdume 

Tração: 25 N/mm – Alongamento mín. 35% 

 

NBR 14552/2012 

Alongamento do tecido   

Alongamento transversal mínimo de 30% 

30 s: Máximo: 5 %; 

1 h: Máximo: 3%; 

2 h: Máximo: 2%; 

ASTM 3107 

Repelência a líquido aquoso Grau 8 AATCC 193/2017 

Proteção contra raios UV – A/B, Mínimo FPU 40 AS/NZS 4399 

Cor Cinza – 18-3910 TPX 

L.a.b. da cor:  

L* 35,34; 

a* -0,62; 

b* -5,51; 

Máxima variação de cor ΔE*cmc (2:1) =2,0 

NBR ISO J01/08 

(2013) 

TABELA 19 - Características técnicas do tecido elastizado externo da capa 

 

9.4. o tecido dos pontos de fixação das alças:  

9.4.1. deverá ser confeccionado em poliamida 6.6 de alta tenacidade; 

9.4.2. deverá ter estrutura de tela 2 x 2 em V ou tela 3 x 1; 

9.4.3. deverá ter título do fio 940/140 Decitex; 

9.4.4. deverá ter espessura de 1 mm; 

9.4.5. deverá ter a largura de 50 mm; 

9.5. o tecido dos invólucros balísticos, deverá satisfazer as características seguindo a tabela 5 

destas especificações, vide subitem “5.1”. 

 

10. DAS COSTURAS 

10.1. deverão ser efetuadas com linha de poliéster título 80, na seguinte conformidade: 

10.1.1. em máquina reta de 1 agulha, ponto fixo 301 para fixação dos sistemas de ganchos e 

argolas e pesponto externo rente ao contorno; 
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10.1.2. em máquina reta de 1 agulha, ponto fixo 301 para fixação dos sistemas de ganchos e 

argolas do tipo fêmea a 3 mm da borda e internamente com reforço em forma “X”, a fim de 

proporcionar flexibilidade e tenacidade à peça, evitando o rompimento durante a abertura; 

10.1.3. costura em interloque bitola mínima de 1 cm para fechamento da capa; 

10.1.4. existência de travetes nas extremidades das alças e pontos vulneráveis da capa; 

10.1.5. quantidade de pontos por cm de 3,0 a 3,5 em todas as costuras; 

10.1.6. a fixação da alça de resgate, tiras e abas devem ser reforçadas por 03 (três) costuras tipo 

travete em cada extremidade das junções com a capa, assim como com o sistema de ganchos e 

argolas; 

10.2. todas as costuras devem ser garantidamente resistentes durante toda a vida útil do produto. 

 

11. EXIGÊNCIAS 

11.1. o colete balístico a ser fornecido deverá possuir certificação ativa para NIJ 0101.06, 

emitida por laboratório acreditado pelo NVLAP/NIST, sendo que a certificação do colete deverá 

obrigatoriamente estar publicada no site do NIJ – National Institute of Justice, 

(https://www.justnet.org/app/tims/CPLReport.aspx / Models that Comply with the 

NIJ Standard-0101.06 for Ballistic-Resistance of Body Armor); 

11.2. o colete balístico a ser fornecido, no caso de empresa brasileira, deverá possuir ReTEx 

emitido pelo Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, por meio do CAEx (Campo de Provas 

de  Marambaia – RJ) e Certificado de Registro ou Título de Registro do produto apostilado, que 

deverão ser apresentados no momento da entrega do envelope proposta. Os documentos 

fornecidos poderão ser submetidos a análise e reprodução de cópia autenticada pela 

administração, que ficará em posse da PMESP e não será devolvido ao fornecedor; 

11.2.1. no caso de empresa estrangeira, deverá apresentar comprovação de autorização de 

fabricação e comercialização, similar ao Relatório Técnico Experimental (RETEX) supracitado, 

por meio de documento emitido por Órgão Oficial do país de origem; 

11.3. deverá ser apresentado laudo emitido por laboratório independente com comprovada 

capacitação para avaliação das características e propriedades dos tecidos, das costuras, da 

colorimetria, da resistência ao arrasto e içamento do conjunto das alças de fixação da capa com 

seus respectivos pontos de fixação conforme norma NBR ISO 13934-1, do “gerenciamento de 

temperatura corporal”, em conformidade com estas especificações técnicas, utilizados para a 

confecção dos coletes, acreditado pelo SATRA (Satra Tecnology Centre), pelo INMETRO 

(Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial) ou pelo IPT (Instituto 

de Pesquisas Tecnológicas), atestando sua qualidade e propriedades de todo o montante 

adquirida; 

https://www.justnet.org/app/tims/CPLReport.aspx%20/
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11.4. caso a entrega seja parcelada, a Comissão de Exame de Material e/ou Técnicos do CMB 

poderão exigir laudos de cada lote que for entregue. Os documentos fornecidos permanecerão 

em posse da PMESP e não serão devolvidos ao fornecedor; 

11.5. no caso de dúvida, a Comissão de Exame de Material e/ou Técnicos do CMB também 

poderão mandar realizar análise dos produtos em laboratórios independentes da sua confiança, 

ficando os custos às expensas do licitante, que deverá pagá-los imediatamente, assim que 

solicitado; 

11.6. os materiais que compõem a solução balística dos coletes, caso solicitado pelo fiscal do 

contrato, poderão ser objetos de comprovação documental por meio de laudos de laboratórios 

independentes credenciados, a serem apresentados pelo licitante quando da entrega do(s) lote(s), 

atestando as qualidades e propriedades técnicas descritas no ReTEx do produto,para empresas 

brasileiras, ou certificação equivalente para empresas estrangeiras, oportunidade em que também 

deverá apresentar Atestado(s) do(s) fabricante(s) do(s) material(is) e garantidor(es) da(s) 

tecnologia(s) solicitada(s), de que este(s) forneceu(ram) todo o montante do material em questão,  

para confecção do lote a ser produzido para a PMESP; 

11.7. o colete balístico deverá estar acondicionado em embalagem única, interna e externa, de 

qualidade, resistentes, que ofereçam proteção ao material contra ação de agentes externos que 

possam causar danos às peças e material constitutivo, devidamente identificada na parte externa 

com etiqueta autocolante contendo dados similares ao da etiqueta interna dos painéis, em local 

visível, de fácil leitura, identificação e individualização do produto; 

11.8. não poderá existir nenhum tipo de propaganda do fabricante, em áreas visíveis do colete 

balístico como a capa, a exemplo de etiquetas expostas, marcas impressas e/ou outras de mesma 

natureza, devendo estas estarem vinculadas às partes internas dos materiais, não visíveis e em 

conformidade com as normas ora elencadas; 

11.9. deverá ainda estar contido em cada embalagem, um manual ou cartão com informações de 

uso, conservação e limites do material, em língua pátria, no formato de livreto confeccionado 

com papel de qualidade e resistente; 

11.10. do quantitativo submetido à inspeção visual e metrológica, testes laboratoriais de 

flexibilidade e resistência balística por técnicos do CMB, alguns exemplares poderão ser 

remetidos a um ou mais Laboratórios independentes, selecionados pelo Dirigente da UGE CMB 

conforme interesse da Corporação, para fins de certificação de qualidade das exigências desta 

especificação, cujos custos de taxas, remessa e expedição de laudo cobrados pelo laboratório 

deverão ser suportados pelo licitante vencedor, após ciência do CMB quanto à remessa; 

11.11. quando das análises decorrentes do recebimento provisório e do conteúdo dos laudos 

laboratoriais, for constatado pela Comissão de Exame de Material e/ou Técnicos do CMB, que 
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os exemplares selecionados entre os demais de igual fabricação, não guardam fiel observância  

desta Especificação, tal condição implicará na devolução de todo o montante recebido, 

independente da amostra fracassada pertencer a algum de lote de fabricação específico, para fins 

de inspeção, identificação de falhas e correção por parte da Licitante vencedora, sujeitando-se 

esta aos procedimentos para retirada no prazo estabelecido pela Comissão de Exame de Material, 

independente de eventuais medidas sancionatórias previstas em Contrato; 

11.12. quando ocorrer a citada devolução, havendo concessão de prazo para providências 

saneadoras, a licitante vencedora, no momento da entrega do montante corrigido, deverá 

apresentar Ofício formal indicando detalhadamente quais foram as providências adotadas, 

expondo de forma clara e técnica, quais as modificações, substituições, alteração de montagem 

ou constituição do equipamento foram implementadas e se as correções realizadas implicaram ou 

não em alguma alteração do produto aprovado em sede de ReTEx, no caso de empresa brasileira, 

ou certificação equivalente no caso de empresa estrangeira; 

11.13. o projeto de engenharia da solução balística deverá possuir, obrigatoriamente, Anotação 

de Responsabilidade Técnica (ART), conforme previsto na Lei Nº 6496/77 ou documento 

equivalente, sendo que deverá ser entregue na fase de apresentação do envelope proposta; 

11.13.1. em caso de impossibilidade de cumprimento do item anterior, a empresa deverá 

apresentar declaração notarizada apontando o responsável técnico do projeto. 

 

12. DAS FISCALIZAÇÕES 

12.1. O CMB se reserva ao direito de, sempre que julgar necessário, verificar por meio do fiscal 

militar, se as prescrições da presente descrição são cumpridas pelo fabricante. Para tal, o 

fabricante deve garantir, ao fiscal militar, livre acesso às dependências pertinentes da fábrica, 

bem como, apresentar toda a documentação relativa à aceitação da matéria-prima utilizada na 

fabricação do produto; 

12.2. por ocasião da inspeção, o fabricante deve fornecer, ao fiscal militar, um certificado onde 

conste que o produto está sendo ou foi fabricado e controlado de acordo com as prescrições desta 

norma e que as matérias-primas utilizadas na sua fabricação e embalagem foram aceitas em 

obediência às normas específicas, conforme descrito nestas especificações técnicas; 

12.3. na eventualidade destas fiscalizações, o fabricante deve colocar à disposição do fiscal 

militar os aparelhos de controle, os instrumentos e os auxiliares necessários à inspeção.  

 

13. DO RECEBIMENTO 

13.1. no caso de eventuais inconformidades ou dúvidas não passíveis de satisfação técnica pelos 

técnicos do CMB, a Comissão de Exame de Material poderá utilizar-se, conforme conveniência 
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técnica e dos interesses da PMESP, do suporte de órgão ou empresa de certificação técnica para 

aferição qualitativa e metrológica do material entregue e em comparação com a presente 

especificação e laudos eventualmente produzidos vinculados ao produto e apresentados pela 

fornecedora do produto, nos prazos estabelecidos por tais órgãos, cabendo à contratada arcar 

com o ônus decorrente desses procedimentos; 

13.2. nestas condições, o material será recebido em conformidade com as Instruções de Logística 

da Corporação – I-23-PM, até a manifestação oficial do órgão selecionado pela Comissão de 

Exame de Material (CEM), podendo ser adotadas medidas previstas em edital no caso de 

comprovação da inobservância do contido nesta especificação e não atendimento dos interesses 

da Instituição; 

13.3. não serão aceitas alterações que divirjam desta especificação, a título de melhorias ou 

substituições por parte do licitante vencedor por ocasião da entrega do objeto especificado, sem 

anuência prévia do CMB, diferindo o produto da irrestrita obediência à presente especificação, 

cabendo eventuais divergências serem sanadas em momento oportuno por ocasião e 

preteritamente ao certame; 

13.4. quando das análises e da realização das inspeções e dos testes previstos nestas 

especificações, por ocasião do recebimento provisório, sendo constatado pela Comissão de 

Exame de Material e/ou técnicos do CMB, que os exemplares selecionados entre os demais de 

igual fabricação, não guarda fiel observância desta Especificação, tal condição implicará na 

imediata devolução de todo o lote recebido para fins de inspeção, identificação de falhas e 

correção por parte da Licitante vencedora, sujeitando-se esta aos procedimentos para retirada no 

prazo estabelecido pela CEM, independente de eventuais medidas sancionatórias previstas em 

Contrato. 

 

14. DOS TESTES (HABILITAÇÃO, INSPEÇÃO E HOMOLOGAÇÃO) 

14.1. inspeção visual e metrológica:  

14.1.1. quando do recebimento provisório do produto, será realizada pelo Corpo Técnico do 

CMB, inspeção visual e metrológica, na sede do CMB, quanto à confecção e montagem de todas 

as partes componentes e quanto aos componentes utilizados na capa do colete, consoante ao 

previsto nestas especificações; 

14.1.2. do quantitativo submetido à inspeção visual e metrológica, alguns exemplares poderão 

ser remetidos a um ou mais Laboratórios independentes, selecionados pelo Dirigente da UGE do 

CMB conforme interesse público da Corporação, para fins de certificação de qualidade das 

exigências desta especificação, cujos custos de taxas, remessa e expedição de laudo cobrados 
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pelo laboratório independente deverão ser suportados pelo licitante vencedor, após ciência do 

CMB quanto à remessa; 

14.2. testes de flexibilidade: 

14.2.1. o colete será empregado na proteção do policial militar em missões de polícia ostensiva e 

de preservação da ordem pública, deverá possuir flexibilidade, sem prejuízo das qualidades e 

conforto possíveis, oferecendo adequado ajuste ao corpo, para utilização ostensiva, de forma a 

não comprometer nenhuma área de proteção, otimizando a relação existente entre resistência e 

comodidade de uso, com liberdade para movimentos; 

14.2.2. deverá ser feita verificação do nível de flexibilidade dos painéis balísticos dos coletes 

submetidos as inspeções visual e metrológica, por intermédio de teste específico a ser realizado, 

na sede do CMB, em concomitância às sobreditas inspeções, de acordo com as condições 

estabelecidas no Anexo II destas especificações técnicas e na quantidade de 05 (cinco) amostras 

no tamanho “P”, modelo Estreito; 

14.2.3. os testes de flexibilidade serão realizados na quantidade, tamanho e modelo definidos no 

subitem “14.2.2.”, independentemente dos tamanhos que a empresa fornecedora tiver obtido 

êxito em vencer na licitação; 

14.3. dos testes de resistência balística: 

14.3.1. para o nível III-A serão realizados testes conforme Procedimento Técnico Padrão Nº 

CMB-002 Revisão B, anexo nestas especificações; 

14.3.2. terá ainda como base para critérios de padronização com relação aos valores do teste de 

queda na massa plastilina, medidas do layout (disposição do disparador, cronógrafo e amostra), 

tipos de calibres suas velocidades e pontos de impacto na amostra; 

14.3.3. para realização deste teste, serão utilizadas as amostras, referentes ao lote de 

homologação, selecionadas, aleatoriamente, pelo corpo técnico do CMB dentre aquelas 

entregues pela empresa vencedora do certame, em suas respectivas grades; 

14.3.4. para realização dos testes será facultada a presença dos fabricantes licitantes interessados, 

mediante solicitação ao setor técnico responsável; 

14.3.5. serão considerados aprovados os coletes que atenderem os requisitos técnicos previstos 

no Procedimento Técnico Padrão nº CMB-002 Revisão B; 

14.3.6. serão considerados reprovados os coletes que não atenderem os requisitos técnicos 

previstos no Procedimento Técnico Padrão nº CMB-002 Revisão B; 

14.3.7. os coletes utilizados para realização dos testes de resistência balística, deverão ser 

repostos pela licitante, para compor o total contratado; 

14.3.8. em cada um dos testes, será permitido que seja feito apenas um reteste, sendo que caso o 

produto não atinja os resultados esperados nesse segundo teste, será considerado reprovado. 
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14.4. das inspeções e testes no lote de habilitação: 

14.4.1. com o propósito de evitar a contratação de fornecedores de coletes balísticos com 

qualidade duvidosa ou fora das especificações estabelecidas, uma vez que somente serão objeto 

de verificação por ocasião das inspeções e testes para o recebimento definitivo, em que, havendo 

reprovação parcial ou total do produto, comprometeriam os prazos planejados para reposição dos 

equipamentos de proteção individual ao efetivo da Instituição, deverão ser realizadas, ainda no 

processo licitatório, pela equipe técnica do CMB, inspeção visual e metrológica, verificação do 

nível de flexibilidade e teste de resistência balística, da empresa que apresentar a melhor oferta 

no certame, a fim de verificar a conformidade do produto ofertado com estas Especificações 

Técnicas, em 21 (vinte e uma) amostras (lote de habilitação), conforme tabela do subitem 

“14.4.4.”, independentemente da quantidade de itens que por ventura a licitante sagrou-se 

vencedora da melhor oferta; 

14.4.2. para a aplicação das inspeções e testes no lote de habilitação, serão aceitas as amostras 

que já tenham comprovadas suas soluções balísticas aprovadas em sede de RETEX (EB) no caso 

de empresa brasileira, ou órgão oficial equivalente em caso de empresa estrangeira, no mesmo 

modelo previsto nestas especificações técnicas; 

14.4.3. as amostras, por se tratarem de produtos controlados, deverão ser apresentadas com as 

respectivas guias de tráfego, consoante ao artigo 43 da seção VII, da Portaria 51-COLOG, de 08 

Set 2015; 

14.4.4. para realização deste teste, serão utilizadas as amostras escolhidas pelos membros 

técnicos do CMB, aleatoriamente, do lote de habilitação descrito no subitem “2.12” destas 

especificações, na seguinte quantidade: 

 OBJETO 
DESCRIÇÃO DAS AMOSTRAS QUANTIDADE 

(Do Lote de Habilitação) TAMANHO MODELO 

Coletes Balísticos 

Nível III-A 
TODOS (EXP, PP, P 

M, G, GG e EXG) 

ESTREITO 01 amostra 

PADRÃO 01 amostra 

LARGO 01 amostra 

TOTAL 21 (vinte e uma) AMOSTRAS 

TABELA 20 – Amosttras do lote de habilitação 

 

14.4.5. serão realizados na fase de habilitação, os seguintes testes: 

14.4.5.1. inspeção visual e metrológica; 

14.4.5.2. flexibilidade; 

14.4.5.3. resistência balística. 
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15. DAS CONDIÇÕES PARA ACEITAÇÃO 

15.1. A aceitação, sem prejuízo das disposições previstas em lei e em contrato,  será composta 

tecnicamente de 02 (duas) fases: 

15.1.1. da aceitação do lote de habilitação:  

15.1.1.1. serão realizadas as inspeções e os testes previstos no subitem 11 destas especificações e 

seus anexos, em amostras cedidas pela empresa que oferecer a melhor oferta, e devendo ser 

aprovadas nas conformidades destas especificações para o prosseguimento da licitação; 

15.1.1.2. serão rejeitadas as amostras com nível de qualidade inaceitável e por inaptidão nos 

testes, mesmo que possuam todas as características descritas nestas especificações técnicas; 

15.1.1.3. se as amostras forem aceitas, o Pregoeiro retomará a sessão pública informando os 

demais licitantes dessa decisão e prosseguirá para a avaliação dos requisitos de habilitação. A 

quantidade de produtos apresentados como amostras serão substituídos para compor o total a ser 

entregue pelo licitante vencedor; 

15.1.1.4. se as amostras forem rejeitadas/reprovadas, ou não forem entregues no prazo 

estabelecido em edital, a proposta será desclassificada e o Pregoeiro retomará a sessão pública 

para convocar o licitante detentor da segunda melhor oferta a apresentar as suas amostras, 

observado o mesmo prazo e as mesmas condições do primeiro colocado; 

15.1.1.5. as amostras só poderão ser manuseadas por membros da equipe técnica do CMB, salvo 

quando expressamente autorizado no protocolo de testes; 

15.1.1.6. a decisão de aceitar ou rejeitar as amostras será formalizada pela equipe técnica do 

CMB, por despacho fundamentado, sendo facultada a qualquer licitante, posteriormente a 

realização do certame, fazer vistas ao referido documento; 

15.1.1.7. as amostras rejeitadas deverão ser RETIRADAS da Seção de Pesquisa e 

Desenvolvimento do CMB e ficarão à disposição do Licitante; 

15.1.1.8. enquanto não expirado o prazo de entrega estipulado em edital, o licitante poderá 

substituir ou efetuar ajustes e modificações nas amostras apresentadas; 

15.1.2. da aceitação do lote de homologação: 

15.1.2.1. serão realizadas as inspeções e os testes previstos no subitem “11” destas 

especificações e seus anexos, em amostras selecionadas, aleatoriamente, pelos técnicos do CMB, 

devendo ser aprovadas nas conformidades destas especificações para o recebimento definitivo; 

15.1.2.2. as amostras que comporão o lote de homologação para fins de realização dos testes 

para aceite do produto e verificação do nível de qualidade aceitável (N.Q.A), serão escolhidas 

pela equipe técnica do CMB, aleatoriamente, em conformidade com as condições estabelecidas 

no Anexo I destas especificações técnicas e nas quantidades definidas no quadro abaixo: 
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OBJETO 
DESCRIÇÃO DAS AMOSTRAS 

QUANTIDADE 

(Do Lote de Fabricação) 
TAMANHO MODELO 

Coletes Balísticos 

Nível III-A 

Extra Pequeno Todos 2,5% 

Muito Pequeno Todos 2,5% 

Pequeno  Todos 
2,5% 

 

Médio  Todos 
2,5% 

 

Grande  Todos 
2,5% 

 

Muito Grande Todos 2,5% 

Extra Grande Todos 2,5% 

TABELA 21 – Amostras lote de homologação 

 

15.1.2.3. deverão ser retiradas as mesmas quantidades de amostras expostas na tabela do item 

“15.1.2.2.”, a cada lote entregue à Polícia Militar do Estado de São Paulo; 

15.1.2.4. o lote será aceito em definitivo pela CEM, quando os técnicos do CMB, podendo ter 

em sua composição além de técnicos do CMB, também policiais militares de “notório saber” na 

área designados pelo Chefe do CMB, emitirem Relatório de Homologação, atestando a 

conformidade das análises nominais e balísticas realizadas, descritas nestas especificações 

técnicas, em face da não apresentação de elementos de reprovação no âmbito laboratorial do 

CMB e/ou órgãos externos analisadores selecionados pela PMESP na pessoa do Dirigente da 

UGE 180340-CMB. 

15.1.2.5. serão realizados na fase de Homologação os seguintes testes: 

15.1.2.5.1. inspeção visual e metrológica: conforme tabela do item “15.1.2.2.”, ou seja,  2,5% 

por lote de fabricação; 

15.1.2.5.2. flexibilidade: conforme o ítem “14.2.” e subitens, ou seja, 5 (cinco) amostras no 

tamanho “P”, modelo “estreito”; 

15.1.2.5.3. resistência balística: serão entregues 21(vinte e uma) amostras, uma de cada tamanho 

e modelo, sendo submetidas ao teste de resistência balística na quantidade definida pela 

comissão técnica. 
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16. DA GARANTIA  

16.1. deverá ser fornecida garantia técnica ao conjunto do painel balístico e todas suas partes 

incluindo, etiquetas e chip de identificação, conforme quadro abaixo:  

 

COMPOSIÇÃO PERÍODO MÍNIMO  

PAINÉIS BALÍSTICOS 5 ANOS 

CAPA (TECIDO) 3 ANOS 

ETIQUETAS 6 ANOS 

CHIP SUPERIOR A 10 ANOS 

TINTAS 6 ANOS 

COSTURAS DO PAINEL 6 ANOS 

COSTURAS DA CAPA 3 ANOS 

TABELA 22 - Garantias 

 

16.1.1. em caso de emprego de material com propriedade antitrauma na capa do colete, a 

validade deverá ser no mínimo igual a da capa; 

16.2. Os prazos serão contados a partir da data de fabricação, contra defeitos de fabricação, os 

quais poderão ocorrer de imediato ou ao longo deste período, em decorrência do uso e do 

desgaste sofrido, salvo se o dano foi causado por imprudência ou negligência do usuário do 

colete balístico; 

16.3. o prazo a que se refere o subitem anterior ficará suspenso pelo mesmo período em que o 

colete balístico permanecer inoperante em decorrência do serviço de garantia técnica; 

16.4. as despesas relativas à movimentação de coletes balísticos portadores de defeito de 

fabricação, ou peças defeituosas para execução da garantia, são de responsabilidade exclusiva da 

fabricante; 

16.5. a garantia técnica exigida deverá ser apresentada através de declaração expressa do 

fabricante contendo claramente as exigências estabelecidas e as condições de sua execução, 

firmada pelo fabricante, em conformidade a estas especificações e ao contrato; 

16.6. a garantia técnica contra quaisquer defeitos de fabricação será composta de serviços de 

reparo, salvo se constatada e comprovada a indevida utilização do colete balístico pela PM 

usuário, situação em que o ônus da prova de mau uso recairá sobre a CONTRATADA, incluindo 
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os custos para emissão de laudos técnicos e demais despesas relacionadas à constatação e 

comprovação da indevida utilização pelo CONTRATANTE; 

16.7. qualquer painel balístico que, nesse período, apresentar defeito decorrente da fabricação ou 

do material utilizado, deverá ser reposto por um novo, sendo reiniciada o período de sua garantia 

a contar da reposição, sem custo para o CONTRATANTE, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

 

17. DA VALIDADE 

17.1. A validade dos painéis balísticos será de no mínimo 5 (cinco) anos a contar da data de sua 

fabricação. 

 

18. DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA  

18.1. deverá ser mantida pela empresa fabricante,  assistência técnica para fins de realização de 

eventuais serviços nos coletes balísticos, bem como nas capas (frontal e dorsal) no período de 

garantia indicados no subitem “16”; 

18.2. deverá ser colocado à disposição da Administração, a pedido, técnicos e laboratórios para 

prestar quaisquer análises quanto ao desempenho do produto ou comprovação de características 

exigidas nesta Especificação Técnica, cujos custos de eventuais procedimentos ficarão às 

expensas da Fabricante. 

18.3. caso seja acionada a assistência técnica, a empresa terá o período máximo de 72 (setenta e 

duas) horas para atendimento. 

 

Elaborado por: 

 

 

MURILO LUIZ FRIGERI 

1º Ten PM – Ch St Est Pesq 
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19. DOS ANEXOS 

 

ANEXO I 

Nº D E F E I T O Classificação e N.Q.A. (%) 

 VISUAL (A) CRÍTICO GRAVE 

1 Sujo, com graxa, óleo ou qualquer outro material estranho X  

2 
Tecido da capa apresentando defeitos (cortes e/ou 

propriedades) 
 X 

3 
Alça de resgaste e sistema de ganchos e argolas fora do 

especificado 
X  

4 Cores do tecido da capa diferentes das especificadas  X 

5 
Costuras fora do especificado, apresentando pontas, 

dobras, franzidos e/ou torções 
 X 

6 Ausência da etiqueta e “chip” de identificação X  

7 “Chip” de identificação incorretamente posicionado X  

8 Etiqueta de identificação incorretamente posicionada  X 

9 
Inscrições da etiqueta e dados do “Chip” de identificação 

faltando, incompletas, incorretas ou ilegíveis 
X  

10 
Demais sinais institucionais e de segurança ausentes, 

diferentes e/ou incorretamente posicionados 
 X 

METROLÓGICO   

11 Qualquer dimensão menor que a especificada X  

12 Qualquer dimensão maior que a especificada X  

 
(A) O lote de inspeção será aceito se não houver nenhuma anotação no N.Q.A. crítico ou grave 

nas questões visuais e metrológicas, devendo dar prosseguimento aos testes de resistência 

balística.  

(B) O lote de inspeção não será aceito se houver uma ou mais anotações no N.Q.A. crítico ou 

grave, e ocasionará a devolução de todo lote de fabricação para saneamento do defeito, 

independente de eventuais medidas sancionatórias previstas em Contrato. 

(C) Serão realizadas avaliações dimensionais e de peso das amostras, em todas as dimensões 

elencadas nas especificações técnicas.  

(D) Para inspeção metrológica relativa ao peso, será utilizada balança especifica e calibrada para 

este fim. 
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CMB  

Centro de Material Bélico 
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1. OBJETIVO 

1.1. Elaborar procedimentos técnicos padrão, com nível de detalhamento suficiente para 

verificação do nível de flexibilidade do colete de proteção balística a ser adquirido pela Polícia 

Militar do Estado de São Paulo, cujo objetivo básico é o de garantir, mediante uma padronização 

de análise e procedimentos, os resultados esperados nesta tarefa a ser executada pelo corpo 

técnico do CMB. O EPI que será empregado na proteção do policial militar em missões de 

polícia ostensiva e de preservação da ordem pública, deverá possuir flexibilidade, sem prejuízo 

das qualidades e conforto possíveis, oferecendo adequado ajuste ao corpo, para utilização 

ostensiva, de forma a não comprometer nenhuma área de proteção, otimizando a relação 

existente entre resistência e comodidade de uso, com liberdade para movimentos. 

 

2. DESCRIÇÃO 

2.1. Amostragem: Conjunto de unidades de produto a ser selecionado, aleatoriamente, para 

verificar conformidade com as exigências de aceitação. 

2.2. Colete de Proteção Balística: é um equipamento destinado a oferecer proteção ao tronco do 

policial, quanto a ameaças de impacto de projeteis de armas de fogo. Além da definição técnica 

(Colete de Proteção Balística Nível III-A) é, também, conhecido pelas designações de “Colete à 

Prova de Balas”, “Colete de Proteção” ou “Colete de Proteção à Prova de Balas”, geralmente 

seguido da referência ao nível de proteção. 
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2.3. Flexibilidade: característica existente em alguns objetos, materiais ou produtos, dispostos 

no sentido de não diminuir ou restringir a capacidade de mobilidade ou articulação dos membros 

e postura, minimizando desconfortos, danos ou lesões em razão de sua utilização. 

2.4. Lote: Conjunto de unidades do produto grupadas segundo um determinado critério.  

2.5. Lote de fabricação: Conjunto de unidades do produto oriundas de uma produção, grupadas 

segundo critérios de homogeneidade.  

2.6. Lote de Inspeção: Conjunto de unidades de produto, selecionado, aleatoriamente, a 

qualquer tempo, durante a produção dos coletes, pelos técnicos militares, a ser amostrado para 

verificar conformidade com as exigências de aceitação. 

2.7. Lote de habilitação: conjunto de unidades de produto a ser enviado ao CMB pela empresa, 

para fins de realização de inspeções e análises. 

2.8. Lote de Homologação/ Recebimento: conjunto de unidades do produto, oriundo do lote de 

fabricação, selecionado, aleatoriamente, pelos técnicos militares, para fins de realização de 

inspeções e análises de recebimento definitivo. 

 

3. DOS RESPONSÁVEIS PELA VERIFICAÇÃO 

3.1. Serão responsáveis os integrantes da Seção de Pesquisa e Desenvolvimento do CMB, 

chefiados pelo Chefe da Seção ou eventual substituto. 

3.2. Todo o manuseio das amostras, desde a retirada das embalagens até o término da verificação 

será, exclusivamente, exercida pelos técnicos militares do CMB, não sendo permitido aos 

representantes da empresa manusear o colete em nenhum momento da verificação. 

 

4. DOS EQUIPAMENTOS PARA VERIFICAÇÃO E TESTES 

4.1. Será utilizada mesa produzida especialmente para realização da análise de flexibilidade, com 

técnico militar treinado para este fim, conforme desenho ilustrativo no Anexo I. 

 

5. DOS PROCEDIMENTOS 

5.1. A análise de flexibilidade será realizada com a face de impacto virada para cima, sendo que 

a amostra será submetida ao ensaio sem a capa, apenas solução balística envolta pelo invólucro 

(envelope balístico); 

5.1.1. o procedimento de deslizamento do painel será procedido 05 (cinco) vezes, onde serão 

mensurados os cinco resultados, sendo que as 02(duas) primeiras aferições serão descartadas, 

devido as condições de estática dos materiais que compõem o painel; 

5.1.2. a análise dos resultados de flexibilidade será realizada individualmente por painel, tanto 

pelo lado que foi deslizado quanto pelo teste propriamente dito, sendo certo que, excetuando-se 
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os resultados dos 02(dois) primeiros deslizamentos de cada unidade, todos os demais deverão 

atender os critérios de flexibilidade estipulados, de maneira individual e não pela média dos 

resultados;  

5.2. cada painel será colocado na mesa de flexibilidade com a base alinhada com o início da 

rampa; 

5.3. após ter sido alinhado com a rampa, será colocado em cima do painel uma lixa de ferro com 

13 cm (treze centímetros) por 22,5 cm (vinte e dois vírgula cinco centímetros), próximo da gola 

do painel que será utilizada para manter o arrasto do colete junto com a guia de condução do 

colete; 

5.4. a guia de condução do colete ao iniciar o deslocamento deverá manter uma velocidade 

constante; 

 

Figura 1. 

 

Figura 2. 

 

5.5. o painel balístico deverá tocar a rampa com uma porção de até 2 cm (dois centímetros) da 

linha da base, conforme figura abaixo. 
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Figura 3. 

5.6. as medidas para verificação da flexibilidade são tomadas em 70% (setenta por cento), do 

comprimento total do painel balístico, que é medido da base ao final da aba de contato, conforme 

figura 4.  

 

 

Figura 4 

5.6. as análises serão realizadas em amostras do tamanho/modelo “P estreito”, devendo observar 

as medidas conforme tabela abaixo: 

Análise de Flexibilidade 

Tamanho Modelo  A B C 

P Estreito 
Frontal 39,5 27,65 

70% 
Dorsal 42 29,4 

Legenda 

A 
Altura do Painel Balístico, medida desde a base do painel até o limite da extremidade 
superior em centímetros (cm) 

B 
É a distância esperada para que a porção de até 2 cm da base do colete toque a face de 
inclinação da rampa. Limite da Distância de toque (cm) permitida na mesa 

C 
É o limite percentual da extensão do painel balístico que se espera ocorrer à 
flexibilização. Limite da extensão do painel para toque na rampa (%flexibilidade) 

Tabela 1 

5.7. cada amostra será submetida à análise por 05 (cinco) vezes consecutivas, apenas com a face 

de impacto voltada para cima, sendo que os dois primeiros resultados serão desconsiderados 

devido a tensão estática, sendo aferidos a fim de avaliação os três últimos resultados; 

5.8. a amostra não poderá sofrer nenhum tipo de alteração ou manuseio dos técnicos militares 

durante a preparação das amostras para o ensaio, devendo estas serem retiradas de suas 

embalagens de armazenamento e serem diretamente colocadas na mesa de flexibilidade. 

 

Cumprimento do painel 

balístico 
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6. DA APROVAÇÃO 

6.1. O painel balístico será aprovado se a porção de até 2 cm (dois centímetros) da linha da base 

tocar no limite do valor que corresponde aos 70% do comprimento total especificado em escala 

graduada na lateral da rampa, em ambas posições, em todas as três análises válidas. 

 

 

ANTONIO GALDINO EVANGELISTA JUNIOR 

1º Ten PM – Ch St Est Pesq 
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ANEXO I 

 

Medidas da Mesa de 

Flexibilidade 

1 - Largura = 60 cm 

2 - Comprimento Suporte lateral / base 

horizontal = 90 cm 

3 - Comprimento Régua*/Rampa = 80 

cm 

4 - Largura da mesa = 60 cm 

5 - Compr. Total inferior da mesa = 147 

cm  

6 - Altura mesa = 56 cm 

Â - Ângulo superior = 135º 

â - Ângulo inferior = 45º 

*(3) Régua = em centímetros (cm) 

  

 

 
I = 57 cm 
II = 60 cm 
E1 = 1,5cm x 38 cm x 21 
cm 
E2 = 1,5 cm x 57 cm x 60 
cm 
Peso total da Guia ~= 
13,70 kg 
Placa de metal (~=10,0 Kg,) 
Alça de alumínio (~=0,5 Kg) 
Base de madeira (~=3,20 kg)  

 

 

 

Esquadro para marcação do ponto a ser 
considerado na régua da mesa quando a 
base inferior do painel (qualquer ponto 
desta) entrar em contato com a rampa 
inclinada da mesa. 

Fonte: PMESP – CMB– Setor de Suporte Técnico.  
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CMB  

Centro de Material Bélico 

 

ANEXO III 
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1. OBJETIVO 

1.1. Elaborar procedimentos técnicos padrão, com nível de detalhamento suficiente para 

verificação do nível balístico do colete de proteção balística a ser adquirido pela Polícia Militar 

do Estado de São Paulo, cujo objetivo básico é o de garantir, mediante uma padronização de 

análises e procedimentos, os resultados esperados nesta tarefa a ser executada pelo corpo técnico 

do CMB. O EPI que será empregado na proteção do policial militar em missões de polícia 

ostensiva e de preservação da ordem pública, deverá possuir nível de proteção balística que 

suporte os disparos de arma de fogo dos calibres estipulados pela norma NIJ 0101.04 Rev A e 

dos calibres para as proteções abaixo deste nível, sem prejuízo das qualidades e conforto 

possíveis, oferecendo adequado ajuste ao corpo, para utilização ostensiva, de forma a não 

comprometer nenhuma área de proteção, otimizando a relação existente entre resistência e 

comodidade de uso, com liberdade para movimentos. 

 

2. DESCRIÇÃO 

2.1. Amostragem: Conjunto de unidades de produto a ser selecionado, aleatoriamente, para 

verificar conformidade com as exigências de aceitação. 

2.2. Colete de Proteção Balística: é um equipamento destinado a oferecer proteção ao tronco do 

policial, quanto a ameaças de impacto de projeteis de armas de fogo. Além da definição técnica 

(Colete de Proteção Balística Nível III-A) é, também, conhecido pelas designações de “Colete à 

Prova de Balas”, “Colete de Proteção” ou “Colete de Proteção à Prova de Balas”, geralmente 

seguido da referência ao nível de proteção. 
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2.3. BFS (Backface Signature) ou BFD (Backface Deformation): a profundidade da depressão 

feita no material de suporte, criada por um impacto de projetil não penetrante, medida a partir do 

plano definido pelo bordo frontal do suporte de material de suporte. 

2.4. Lote: Conjunto de unidades do produto grupadas segundo um determinado critério.  

2.5. Lote de fabricação: Conjunto de unidades do produto oriundas de uma produção, grupadas 

segundo critérios de homogeneidade.  

2.6. Lote de Inspeção: Conjunto de unidades de produto, selecionado, aleatoriamente, a 

qualquer tempo, durante a produção dos coletes, pelos técnicos militares, a ser amostrado para 

verificar conformidade com as exigências de aceitação. 

2.7. Lote de habilitação: conjunto de unidades de produto a ser enviado ao CMB pela empresa, 

para fins de realização de inspeções e análises. 

2.8. Lote de Homologação/ Recebimento: conjunto de unidades do produto, oriundo do lote de 

fabricação, selecionado, aleatoriamente, pelos técnicos militares, para fins de realização de 

inspeções e análises de recebimento definitivo. 

 

3. DOS RESPONSÁVEIS PELA VERIFICAÇÃO  

3.1. Serão responsáveis os integrantes da Seção de Pesquisa e Desenvolvimento do CMB, 

chefiados pelo Chefe da Seção ou eventual substituto. 

3.2. Todo o manuseio das amostras, desde a retirada das embalagens até o término da verificação 

será, exclusivamente, exercida pelos técnicos militares do CMB, não sendo permitido aos 

representantes da empresa manusear o colete em nenhum momento da verificação. 

 

4. DOS EQUIPAMENTOS PARA VERIFICAÇÃO E TESTES 

4.1. Será utilizada prensa tipo “O” para montagem dos cartuchos, instrumentos de medição, 

cronógrafo e um disparador, todos devidamente certificados em suas respectivas funções, 

calibrados por laboratório acreditado. 

 

5. DOS PROCEDIMENTOS 

5.1. Cada painel balístico deverá ser marcado com os pontos de impacto da norma NIJ 0101.04 

Rev A, conforme desenho ilustrativo abaixo: 
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5.1.1. após a marcação dos pontos de impacto o técnico e/ou representante da empresa 

acompanhará um técnico militar do CMB para fazer a conferência do layout dos equipamentos 

do teste dispostos conforme desenho ilustrativo abaixo: 
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5.2. após a marcação dos pontos de impacto serão efetuados os 10 (dez) disparos de aquecimento 

do provete; 

5.2.1. os disparos deverão seguir as velocidades da tabela 1 da Norma NIJ 0101.04 Rev A, 

conforme tabela abaixo: 

 

5.2.2. a tabela de performance balística prevista na NIJ Standard 0101.04 Rev A estipula como 

projeteis a serem adotados para os testes em coletes balísticos nível III-A, o projetil calibre 9 mm 

FMJ RN (totalmente jaquetado ponta redonda), com peso de 124 gr (cento e vinte e quatro 

grains), e o projetil .44 Magnum SJHP (semi-jaquetado ponta oca), com peso de 240 gr 

(duzentos e quarenta grains); 

5.2.3. entretanto quanto ao calibre .44 Magnum SJHP apresentam-se dificuldades para sua 

aquisição pela Administração Pública Militar, haja vista a inexistência de produção do 

retromencionado calibre/projetil em solo pátrio de forma homologada, e que sua aquisição no 

mercado internacional traz obstáculos que atrapalham o planejamento da Administração, pois os 

prazos alongados de um contrato desta natureza impedem a capacidade de planejamento objetivo 

e previsibilidade por esta; 

5.2.4. pelos fatores apresentados torna-se praticamente impeditivo a realização de testes 

balísticos cumprindo-se em sua plenitude os requisitos desta norma referencial, e justamente por 

esta norma ser apenas de caráter referencial e devido à soberania da Administração Pública 
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Militar em estipular requisitos técnicos para aquisições de itens de seu interesse, respeitando o 

interesse público, este Procedimento Técnico Padrão regulará as munições a serem utilizadas em 

testes de resistência balística para coletes balísticos nível III-A, conforme segue: 

5.2.4.1. o projetil a ser adotado com características transfixantes será o 9 mm FMJ RN 

(totalmente jaquetado ponta redonda), com peso de 124 gr (cento e vinte e quatro grains), há uma 

velocidade de 436 m/s (quatrocentos e trinta e seis metros por segundo) com tolerância para mais 

ou para menos de 9 m/s (nove metros por segundo); 

5.2.4.2. o projetil a ser adotado com características contundentes será o .44 Magnum EXPP 

(expansivo ponta plana), com peso de 240 gr (duzentos e quarenta grains), há uma velocidade de 

436 m/s (quatrocentos e trinta e seis metros por segundo) com tolerância para mais ou para 

menos de 9 m/s (nove metros por segundo); 

5.3. Após efetuado os 10 (dez) disparos de aquecimento, fazer a verificação da endentação da 

massa de apoio, seguindo procedimentos estipulados pela Norma NIJ 0101.04 Rev A, 05 (cinco) 

quedas com uma esfera de massa de 1043 g (hum mil e quarenta e três gramas) com tolerância 

de 5 g (cinco gramas) e um diâmetro de 63,5 mm (sessenta e três vírgula cinco milímetros) com 

tolerância de 0,05 mm (cinco centésimos de milímetros), a uma altura de 2 m (dois metros) sobre 

a massa de apoio, para sua aceitação conforme desenho abaixo: 

 

 5.3.1 após a aceitação da massa de apoio colocá-la no receptáculo de teste para restituir a 

superfície original da massa e colocar o painel balístico do colete com a capa para ser testado; 

5.4. o painel com a capa será apoiado por cinco faixas que o fixará para receber os disparos 

conforme desenho abaixo; 
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5.4.1. colocar o painel com a capa na posição 01 e efetuar o disparo, retirar o colete do 

receptáculo e fazer a verificação da amostra afim de identificar perfuração, não ocorrendo a 

perfuração medir o BFD; 

5.4.2. posicionar o painel com a capa para o segundo disparo, efetuar o disparo e logo após 

colocar o painel com a capa na terceira posição para efetuar o terceiro disparo, retirar o painel 

com a capa do receptáculo fazer a verificação da amostra afim de identificar perfuração, não 

ocorrendo a perfuração medir o BFD, entre o segundo e o terceiro disparos o de maior 

velocidade; 

5.4.3. posicionar o painel com a capa para o quarto e quinto disparos que são em ângulo; 

5.4.4. após os disparos em ângulo posicionar o painel com a capa para o sexto disparo;   

5.5. nos quarto, quinto e sexto disparos verificar a amostra afim de identificar perfurações; 

5.6. todos os disparos poderão ser registrados fotograficamente quanto ao local de entrada e de 

saída, BFD, medição do BFD e perfuração, se houver. 

5.7. encerrados os disparos deve-se retirar a amostra do receptáculo de análise e levá-la para a 

bancada onde será aberto o invólucro; 

5.7.1. abrir a amostra na sua base inferior para proceder a contagem das camadas e quantidades 

de camadas perfuradas por disparos; 

5.8. todos os procedimentos poderão ser fotografados; 

5.9. todos os dados resultantes da análise serão lançados em planilha própria de análise balística 

do CMB; 

5.10. qualquer questionamento por parte do representante da empresa ou de qualquer outra parte 

interessada será dirigida mediante ofício ao pregoeiro e/ou gestor do contrato. 
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6. DA APROVAÇÃO 

6.1. o painel balístico com a capa será aprovado se: 

6.1.1. não houver perfuração em qualquer disparo; 

6.1.2. o BFD não ultrapassar 44 mm (quarenta e quatro milímetros); 

6.2. a amostra será aprovada se ambos os painéis forem aprovados. 

 

 

ANTONIO GALDINO EVANGELISTA JUNIOR 

1º Ten PM – Ch St Est Pesq 

 

 

 

 



ANEXO II 

MINUTA DO CONTRATO 

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CENTRO DE MATERIAL BÉLICO (CMB) 

SEÇÃO DE FINANÇAS 

UGE 180340 

CONTRATO Nº CMB-__/30/20 

PROCESSO Nº CMB-2020340031 

PREGÃO PRESENCIAL INTERNACIONAL NºCMB-340/0013/20 

 

Termo de Contrato que entre si celebram o Estado de São Paulo, por meio do 

CENTRO DE MATERIAL BÉLICO (CMB)da Polícia Militar do Estado de São 

Paulo e a Empresa _________ para a aquisição de COLETES BALÍSTICOS 

NIVEL III-A PARA A POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

conforme Especificações Técnicas nº CMB-035 que integram este Contrato. 

Aos ___dias do mês de ________do ano de 2020, nesta Cidade de São Paulo, 

compareceram de um lado o ESTADO DE SÃO PAULO, por meio do CENTRO 

DE MATERIAL BÉLICO (CMB) da Polícia Militar do Estado de São Paulo, neste 

ato representado pelo Senhor_____________, RG nº ____________ e inscrito 

no CPF sob o nº _______________, no uso da competência delegada pelos 

artigos 3º e 7º, inciso I do Decreto nº 47.297, de 06 de novembro de 2002, 

combinado com o artigo 4º, inciso XLVI, do Decreto nº 57.947, de 04 de abril de 

2012, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado a 

Empresa ____________, com sede à Rua __________ inscrita no CNPJ/MF sob 

nº ____________________, doravante designada CONTRATADA, neste ato, 

representada por __________, RG nº ____________ e inscrito no CPF sob o nº 

_______________, e pelos mesmos foi dito na presença das testemunhas ao 

final consignadas, que em face da adjudicação efetuada na licitação Pregão 

Presencial Internacional nº 340/0001/20, conforme despacho exarado às fls. 

____do Processo nº CMB-20209340001, pelo presente instrumento avençam 



 

  

um Contrato de aquisição de COLETES BALÍSTICOS NIVEL III-A PARA A 

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, conforme Especificações 

Técnicas nº CMB-052, que passam a fazer parte integrante desta avença, 

sujeitando-se às normas da Lei Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989; 

da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; da Lei Federal nº 10.520, de 17 

de julho de 2002; Decreto Estadual nº 47.297, de 24 de junho de 2.005; 

Resolução CEGP-10, de 19 de novembro de 2002, e demais normas vigentes 

aplicáveis à espécie, inclusive a Resolução SSP-333/05, e as seguintes cláusulas 

e condições que reciprocamente outorgam e aceitam: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de: 14.500 (QUATORZE MIL 

E QUINHENTOS) COLETES BALÍSTICOS NIVEL III-A PARA A POLÍCIA 

MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, consoante o contido nas 

Especificações Técnicas nº CMB-052.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE 

ENTREGA DO OBJETO DO CONTRATO 

O objeto deverá ser entregue em até 150 (cento e cinquenta) dias, a contar 

da data de assinatura do presente, conforme as condições estabelecidas nas 

Especificações Técnicas nº CMB-052, que integram este Contrato. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

A(s) entrega(s) do(s) objeto(s) deste contrato deverá ser realizada na sede 

do CENTRO DE MATERIAL BÉLICO (CMB), situado na RUA ALFREDO MAIA 

Nº 106 – LUZ - SÃO PAULO – SP – CEP 01106 010 telefone / Fax: (11) 3228-

6055, e-mail: cmbfinancas@policiamilitar.sp.gov.br, correndo  por conta da 

CONTRATADA as todas as despesas, diretas e indiretas, referentes aos custos 

com a importação, embalagem, seguros, seguro de transporte internacional, frete 

internacional, moto frete, correspondências postais, montagem, garantia, 

assistência técnica, responsabilidade técnica, entrega técnica, transporte e fretes 

nacionais, licenças, tributos, impostos, encargos trabalhistas e previdenciários 

decorrentes do fornecimento, contribuições fiscais, contribuições parafiscais, 

mailto:cmbfinancas@policiamilitar.sp.gov.br


 

  

taxas (siscomex, de companhia aérea, do RADAR da licença de importação, de 

desembaraço aduaneiro, de armazenagem alfandegária, capatazia, de despesas 

aeroportuárias e outras que se fizerem necessárias), custos com o manuseio de 

carga, serviços de terceiros ou mão de obra, devidos no país de origem ou no 

Brasil, conforme o caso, emissão da respectiva carta de crédito e outros custos 

que venham a incidir direta ou indiretamente no objeto licitado, além das previstas 

nas Especificações Técnicas nº CMB-052, que integram este contrato. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O objeto deste Contrato deverá ser entregue de forma a não ser danificado 

durante a operação de transporte, carga, depósito e descarga, assinalando-se 

marca, destino, número de licença de importação ou documento equivalente, 

quando for o caso, e as demais características que os identifiquem. Deverão 

acompanhar 02 (duas) vias da fatura comercial com as suas especificações 

detalhadas ou documento equivalente, necessários à sua conferência. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Por ocasião da entrega, o fornecedor deverá colher no comprovante 

respectivo, a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral 

(RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do servidor da 

CONTRATANTE responsável pelo recebimento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

Executado o Contrato, o seu objeto será considerado recebido 

provisoriamente em até 05 (cinco) dias úteis, na sede da contratante, após 

verificação das condições estabelecidas nas Especificações Técnicas nº CMB-

052 que integram este Contrato, sendo elaborado o respectivo Termo de 

Recebimento Provisório. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Por ocasião da entrega, o fornecedor deverá colher no comprovante 

respectivo, a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral 



 

  

(RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do servidor da 

CONTRATANTE responsável pelo recebimento. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Constatadas irregularidades no objeto contratual, a CONTRATANTE poderá: 

I) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando 

sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades 

cabíveis; 

II) Na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em 

conformidade com a indicação da CONTRATANTE, no prazo máximo de 90 

(noventa) dias corridos, contados da notificação por escrito, mantido o preço 

inicialmente contratado;  

III) Em relação a diferenças de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação, ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades 

cabíveis;  

IV) Na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em 

conformidade com a indicação da CONTRATANTE, no prazo máximo de 90 

(noventa) dias corridos, contados da notificação por escrito, mantido o preço 

inicialmente contratado. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

O Objeto do contrato será recebido definitivamente em até 30 (trinta) dias 

corridos, contados a partir da data do recebimento provisório do objeto ou da sua 

substituição ou complementação, nas hipóteses de constatadas irregularidades 

ou diferenças de quantidades ou partes, quando será expedido o Termo de 

Recebimento Definitivo, nas condições estabelecidas pelas Especificações 

Técnicas nº CMB-052, que integram este Contrato, atestando o atendimento de 

todas as exigências. A contratada deverá efetuar a entrega do objeto por meio 

da utilização de veículo apropriado destinado ao transporte do objeto com as 

características de segurança que o caso requer. 

 



 

  

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO 

PRODUTO 

As condições e prazos previstos para a prestação da garantia e 

assistência técnica do objeto contratado estão estabelecidos nas Especificações 

Técnicas nº CMB-052, que integram este Contrato, contados a partir da data de 

recebimento do lote, de forma definitiva, pela Contratante, contra defeitos de 

matéria-prima e/ou fabricação, os quais poderão ocorrer de imediato ou ao longo 

deste período, em decorrência do uso e do desgaste sofrido, salvo se o dano for 

causado por mau uso ou manejo inadequado do colete. Para tanto, a Contratada 

deverá efetuar, gratuitamente, reparos e/ou substituições necessárias ao pleno 

funcionamento, incluindo-se a mão-de-obra necessária. Ficará a cargo da 

Contratada a retirada do colete para assistência técnica indicada pela 

Contratante, juntamente com os documentos necessários. Caso a assistência 

técnica, em razão da complexidade dos defeitos apresentados no colete, não 

seja capaz de sanar os problemas, esta responsabilizar-se-á, pelo envio do 

colete à fábrica, para adoção das providências necessárias e, se necessário for, 

fará a substituição do colete por outro, novo, da mesma espécie, sem ônus para 

a Contratante. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

A Contratada responderá por vício oculto do produto decorrente da própria 

fabricação e não do desgaste natural gerado pela fruição ordinária, a partir de 

evidenciado o defeito, ainda que o vício se manifeste somente após o término do 

prazo de garantia contratual, devendo ser observado como limite temporal para 

o surgimento do defeito o critério de vida útil do bem ou da validade, nos termos 

do parágrafo 1º do Art. 445 do Código Civil, transcrito abaixo: 

“Art. 445. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou 

abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de 

um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na posse, 

o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade. 

§ 1o Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais 

tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o 

prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis; 

e de um ano, para os imóveis 



 

  

Enunciado n. 174: “Em se tratando de vício oculto, o adquirente tem os 

prazos do caput do art. 445 para obter redibição ou abatimento do 

preço, desde que os vícios se revelem nos prazos estabelecidos no 

parágrafo primeiro, fluindo, entretanto, a partir do conhecimento do 

defeito” (Enunciado aprovado na III Jornada de Direito Civil, de 2004).” 

O não cumprimento das obrigações acessórias de prestação de garantia 

e assistência técnica por parte da CONTRATADA, contra defeitos de fabricação, 

dentro dos prazos estipulados nas Especificações Técnicas nº CMB-052, que 

integram este contrato ensejará a aplicação de multa 6 % (seis por cento) sobre 

o valor do contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS 

A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto deste contrato pelo preço 

total de R$ _______ (__________) equivalente em MOEDA ESTRANGEIRA 

________________________ (_________________________). 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Nos preços acima estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e 

custos diretos e indiretos relacionados ao fornecimento, tais como tributos, 

remunerações, despesas financeiras e quaisquer outras necessárias ao 

cumprimento do objeto desta licitação. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Caso a CONTRATADA seja optante do SIMPLES Nacional e, por causa 

superveniente à contratação, perca as condições de enquadramento como micro 

empresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-se impedida de 

beneficiar-se desse regime tributário diferenciado por incorrer em alguma das 

vedações previstas na Lei Complementar Federal nº 123/2006, não poderá 

deixar de cumprir as obrigações avençadas perante a Administração, tampouco 

requerer o reequilíbrio econômico-financeiro, com base na alegação de que sua 

proposta levou em consideração as vantagens daquele regime tributário 

diferenciado. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Os preços contratados permanecerão fixos e irreajustáveis. 



 

  

 

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE PAGAMENTO 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

No caso de empresa brasileira o pagamento será efetuado em 30 (trinta) 

dias (Decreto nº 43.914, de 26 de março de 1999), contados da apresentação da 

Nota Fiscal (Fatura) no CENTRO DE MATERIAL BÉLICO (CMB), situado na 

RUA ALFREDO MAIA Nº 106 – LUZ - SÃO PAULO – SP – CEP 01106 010 

Telefone/Fax: (11) 3228-6055, e-mail: cmbfinancas@policiamilitar.sp.gov.br, à 

vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto, na forma prevista 

no item XII do Edital. 

I - O pagamento será feito em moeda corrente nacional (Real – R$) 

mediante crédito aberto em conta corrente em nome da CONTRATADA no Banco 

do Brasil S/A. 

II - Se a empresa brasileira apresentar cotação em moeda estrangeira, o 

pagamento será efetuado em moeda brasileira (Real – R$), à taxa de câmbio 

vigente no dia útil imediatamente anterior à data do efetivo pagamento. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

No caso de empresa estrangeira o pagamento será feito mediante carta 

de crédito garantida por banco de primeira linha, nos termos da legislação 

em vigor, observando-se que: 

I - o pagamento será efetuado em Dólares dos Estados Unidos da América 

(US$) ou Euros (EUR), mediante a abertura de crédito documentário irrevogável 

e irretratável no banco emissor (issuingbank) Banco do Brasil S/A, em valor 

correspondente em Dólares dos Estados Unidos da América ou Euros, conforme 

o preço definido na sessão pública, considerado como proposta de preços 

aceitada e precificada na pró-forma (proforma invoice), em obediência ao 

disposto na Lei Federal nº 4.320/64; na Lei Federal nº 10.192/01 c/c Decreto lei 

nº 857/69, adotando-se as Regras de Usos Uniformes sobre Créditos 

Documentários – (UCP 600), aprovadas pela Câmara Internacional de Comércio 

– (CIC), c/c as Regras Uniformes para Reembolsos Bancários, amparados em 

créditos documentários, sendo que: 

mailto:cmbfinancas@policiamilitar.sp.gov.br


 

  

a) o crédito documentário será efetuado na modalidade confirmado, 

irrevogável e intransferível;  

b) a validade do crédito documentário será suficiente para cobertura do 

prazo de execução definido neste Contrato e seus Anexos. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao emitente e 

seu vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação 

válida. 

PARÁGRAFO QUARTO 

Na hipótese de atraso do pagamento atribuível à CONTRATADA 

estrangeira por execução do objeto, com proposta em moeda estrangeira, as 

despesas referentes à renovação ou prorrogação do crédito documentário (carta 

de crédito) junto ao Banco do Brasil S/A, inclusive as referentes ao incremento 

da taxa cambial, no período de adimplemento, serão custeadas pela 

CONTRATADA, sem prejuízo das respectivas sanções contratuais. 

PARÁGRAFO QUINTO 

Na hipótese de atraso do pagamento atribuível à CONTRATADA brasileira 

por execução do objeto, com proposta em moeda estrangeira, as despesas 

referentes ao incremento da taxa cambial em relação à vigente na data prevista 

de ocorrência do evento, no período de adimplemento, serão ressarcidas pela 

CONTRATADA, sem prejuízo das respectivas sanções contratuais. 

PARÁGRAFO SEXTO 

A(s) fatura(s) pro forma (pro forma invoice) deverá(ão) ser encaminhada(s) 

para a Seção de Finanças do Centro de Material Bélico, situado na Rua Alfredo 

Maia, nº 106 – Luz – São Paulo – SP, Brasil, CEP 01106-010, para fins de pedido 

de abertura de crédito documentário em favor da CONTRATADA. 

PARÁGRAFO SÉTIMO 

Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de 

registros em nome da CONTRATADA no “Cadastro Informativo dos Créditos não 

Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN 



 

  

ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por ocasião da realização de cada 

pagamento. 

PARÁGRAFO OITAVO 

O pagamento será suspenso até manifestação favorável do Banco Central 

do Brasil – Departamento de Combate a Ilícitos Financeiros e Supervisão de 

Câmbio e Capitais Internacionais, havendo indícios de casos relacionados na 

Seção 2, do Capítulo 16, do Título 1 do Regulamento do Mercado de Câmbio e 

Capitais Internacionais (RMCCI). 

PARÁGRAFO NONO  

Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção 

monetária, nos termos do artigo 74 da Lei Estadual no 6.544/89, bem como juros 

moratórios, estes à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pro rata 

tempore”, em relação ao atraso verificado. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS 

Os recursos orçamentários do presente Contrato onerarão o subelemento 

econômico nº 44.90.52 – Programa de Trabalho: 06181181862930000 - PTRES 

180406 (Aparelhamento da Polícia Militar), Fonte TESOURO 001.001.001 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS 

PARTES 

Além das obrigações constantes em cláusulas próprias deste instrumento, 

do Edital de Pregão, indicado no preâmbulo e seus Anexos, e daquelas 

estabelecidas em lei, em especial as definidas nos diplomas federal e estadual 

sobre licitações, cabe: 

I – À CONTRATADA 

a) designar, por escrito, representante legal para resolução de eventuais 

ocorrências durante a execução deste Contrato, outorgando-lhe poderes para a 

resolução de quaisquer ocorrências durante o período de vigência contratual, 

devendo manter a CONTRATADA informada acerca de eventual substituição; 



 

  

a.1) o representante legal da CONTRATADA quando da participação em 

reuniões destinadas a ajustes técnicos, deverá comparecer ao local designado 

pela CONTRATANTE em no máximo 5 (cinco) dias corridos, ficando a cargo 

deste, posteriormente, todas as tratativas necessárias junto à REPRESENTADA 

para adequação do projeto a ser executado; 

a.2) o procurador outorgado responderá integralmente quanto aos atos 

praticados no processo de importação, configurando a CONTRATADA como 

solidária sem reservas na responsabilização administrativa, civil e criminal;  

a.3) seu representante legal no Brasil responsabilizar-se-á por todas as 

operações e informações referentes ao desembaraço aduaneiro, inclusive 

quanto à adequada classificação na Nomenclatura Comum do Mercosul/ Tarifa 

Externa Comum (NCM/TEC), com o respectivo destaque;  

a.4) seu representante legal no Brasil responsabilizar-se-á por todo o 

trâmite a ser executado, junto ao Exército Brasileiro, quanto a importação, 

liberação, despacho e entrega dos armamentos objetos deste Contrato à 

CONTRATANTE;  

b) atender, prontamente, o chamado da CONTRATANTE, para a 

prestação da garantia e/ou assistência técnica; 

c) manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com 

as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação;  

d) zelar pela fiel execução deste Contrato, utilizando-se de todos os 

recursos materiais e humanos necessários; 

e) responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados 

diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo 

na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à 

fiscalização da CONTRATANTE em seu acompanhamento; 

f) responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais e tributários, resultantes da execução deste Contrato, nos termos do 

artigo 71 da Lei Federal n.º 8.666/93; 

g) arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com a 

execução do objeto da contratação, tais como transportes, frete, carga e 



 

  

descarga do veículo transportador, licença de importação, seguro de transporte 

internacional, frete internacional e desembaraço aduaneiro na modalidade de 

importação INCOTERM 2010, ou seja, entregue no Local - DAP (Delivered At 

Place), seguro de transporte, assumindo todos os riscos e custos, inclusive 

impostos, taxas e outros encargos incidentes na importação, além das previstas 

nas Especificações Técnicas nº CMB-035, que integram este contrato. 

h) As empresas estrangeiras que não funcionem no País, tanto quanto 

possível, atenderão, nas licitações internacionais, às exigências dos itens 

anteriores mediante documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos 

consulados e traduzidos por tradutor juramentado, devendo ter representação 

legal sediado (domicílio) no Brasil com poderes expressos para receber 

citação e responder administrativa ou judicialmente, nos termos do parágrafo 4º 

do artigo 32 da Lei nº 8.666/93. 

h.1) assim deverá designar, por escrito, representante legal para 

resolução de eventuais ocorrências durante a execução e vigência deste 

Contrato, outorgando-lhe poderes para a resolução de quaisquer ocorrências 

durante o período de vigência contratual, devendo manter a CONTRATADA 

informada acerca de eventual substituição." 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

A CONTRATADA não poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem 

quer seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, 

por conta própria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, 

compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie 

relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, o que deve ser 

observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais 

subcontratados, caso permitida a subcontratação. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Em atendimento à Lei Federal nº 12.846/2013 e ao Decreto Estadual nº 

60.106/2014, a CONTRATADA se compromete a conduzir os seus negócios de 



 

  

forma a coibir fraudes, corrupção e quaisquer outros aos lesivos à Administração 

Pública, nacional ou estrangeira, abstendo-se de práticas como as seguintes: 

I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a 

agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada; 

II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo 

subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei; 

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para 

ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos 

atos praticados; 

IV – no tocante a licitação e contratos 

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, 

o caráter competitivo de procedimento licitatório público; 

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento 

licitatório público; 

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de 

vantagem de qualquer tipo; 

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de 

licitação pública ou celebrar contrato administrativo; 

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações 

ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem 

autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos 

instrumentos contratuais; ou 

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 

celebrados com a administração pública; 



 

  

V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou 

agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências 

reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

O descumprimento das obrigações prevista nos Parágrafos primeiro e segundo 

desta Cláusula poderá submeter a CONTRATADA à rescisão unilateral do 

contrato, a critério da CONTRATANTE, sem prejuízo da aplicação das sanções 

penais e administrativas cabíveis e, também da instauração do processo 

administrativo de responsabilização de que tratam a Lei Federal nº 12.846/2013 

e o Decreto Estadual nº 60.106/2014.  

 

II – A CONTRATANTE: 

a) indicar formalmente o responsável pelo acompanhamento e fiscalização 

da execução contratual; 

b) facilitar, por todos os meios, o exercício das funções da CONTRATADA, 

dando-lhe acesso às suas instalações, quando requerido; 

c) prestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos 

necessários que eventualmente venham a ser solicitados; 

d) fornecer a CONTRATADA para que esta possa atuar em nome da 

CONTRATANTE na consecução dos fins deste Contrato e possa usufruir dos 

benefícios da isenção tributária aplicável a presente contratação, os documentos 

abaixo descritos, nos prazos acordados: 

I - procuração ao despachante indicado pela CONTRATADA para que este 

possa representar a CONTRATANTE nos assuntos relacionados ao objeto deste 

Contrato. 

II - documentos necessários para comprovação de imunidade e isenção 

dos tributos, conforme disposto na Lei nº 8.032, de 12 de abril de 1990, para uso 

no fornecimento do objeto deste Contrato. 

e) a CONTRATANTE obriga-se a acompanhar e fiscalizar rigorosamente 



 

  

a execução dos serviços por intermédio de servidor designado para este fim; 

f) a CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento na forma e 

condições estabelecidas neste Contrato; 

g) realizar a qualquer tempo, durante a fabricação do armamento, visita de 

inspeção à linha de produção ou instalações da fabricante, devendo a 

CONTRATADA franquear suas instalações aos membros da Comissão Técnica 

de Recebimento de Material; 

h) efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas neste 

Contrato. 

 

CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

É defeso à Contratada a Subcontratação total ou parcial do objeto deste 

contrato, bem como sua cessão ou transferência, total ou parcial, exceto: 

I – Serviços relacionados com o desembaraço aduaneiro; 

II – Transporte do objeto deste Contrato, incluindo seguro, por meio de 

utilização de veículo apropriado destinado a transporte deste tipo de carga em 

consonância com a legislação brasileira, inclusive com o Decreto 6.759/09;  

III – Entrega técnica necessária para início da utilização do objeto. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONDIÇÕES APLICÁVEIS NO CASO DE 

IMPORTAÇÃO OU DE BEM IMPORTADO 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O item proposto por CONTRATADA brasileira, mesmo que importado, 

somente será admitido na condição de nacional ou previamente nacionalizado, 

visto a impossibilidade do CMB atuar como importador perante a CONTRATADA 

brasileira, conforme disposto no Regulamento Aduaneiro do Brasil. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 



 

  

A CONTRATADA estrangeira, no caso de materiais importados, será 

responsável pelo processo de importação e despacho aduaneiro, devendo 

realizar as operações de desembaraço aduaneiro e nacionalização de acordo 

com a regulamentação brasileira, sendo que: 

a) o importador será o órgão gestor, CENTRO DE MATERIAL BÉLICO 

(CMB) da Polícia Militar do Estado de São Paulo;  

b) o procurador outorgado responderá integralmente quanto aos atos 

praticados no processo de importação, configurando a CONTRATADA como 

solidária sem reservas na responsabilização administrativa, civil e criminal;  

c) realizará todo o trâmite junto ao Exército Brasileiro, quanto à 

importação, liberação, despacho e entrega dos objetos deste Contrato, seguindo 

orientação da CONTRATANTE, no que couber.  

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

A CONTRATADA ou seu Representante Legal no Brasil, responsabilizar-

se-á por todas as operações e informações referentes ao desembaraço 

aduaneiro, inclusive quanto à adequada classificação na Nomenclatura Comum 

do MERCOSUL/ Tarifa Externa Comum (NCM/TEC), com o respectivo destaque. 

 

PARÁGRAFO QUARTO 

As condições de importação devem seguir as mesmas exigências 

estabelecidas na Planilha de Composição de Custos, conforme Anexo “VI - B” do 

Edital. 

 

PARÁGRAFO QUINTO 

A Licença de Importação – (LI) para o objeto desta licitação é sujeita a 

licenciamento não automático, com base nas isenções fiscais e parafiscais 

concedidas ao CENTRO DE MATERIAL BÉLICO (CMB) da Polícia Militar do 

Estado de São Paulo, com objeto destinado ao órgão de segurança. 

 

PARÁGRAFO SEXTO 



 

  

A CONTRATADA ou seu Representante Legal no Brasil deverá promover 

as ações necessárias para atendimento às diligências e exigências estabelecidas 

pela Secretaria de Controle Externo – (SECEX), do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – (MDIC), ou pelos órgãos 

anuentes da Licença de Importação, bem como promover a gestão junto aos 

órgãos de comércio exterior para otimização do trâmite de importação. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO 

A CONTRATADA ou seu Representante Legal no Brasil será responsável 

por toda movimentação de carga em relação ao cumprimento do objeto, devendo 

estabelecer os quesitos de consolidação e modal. 

 

 

PARÁGRAFO OITAVO 

O transporte deverá atender à legislação brasileira, inclusive o previsto 

pelo Decreto nº 6.759/09, de forma que as cargas embaladas, consolidadas ou 

não, deverão estar conforme a respectiva Lista de Conteúdo (PackingList). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES 

Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e indireta 

do Estado de São Paulo pelo prazo de até 05 (cinco) anos, a pessoa, física ou 

jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7 o da Lei Federal no 

10.520, de 17 de julho de 2002, c/c o artigo 15 da Resolução CEGP-10, de 19 de 

novembro de 2.002. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

A sanção de que trata o caput desta Cláusula poderá ser aplicada 

juntamente com as multas previstas na Resolução SSP 333/2005, cuja cópia 

constitui Anexo VII do Edital, indicado no preâmbulo deste instrumento, garantido 

o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no CAUFESP, no 

“Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e-

Sanções”, no endereço www.esancoes.sp.gov.br, e também no “Cadastro 



 

  

Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS”, no endereço 

http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

A CONTRATANTE reserva-se o direito de descontar de pagamento 

pendente os valores correspondentes às multas que eventualmente forem 

aplicadas por descumprimento de cláusulas contratuais, ou, quando for o caso, 

efetuará a cobrança judicialmente. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra. 

 

PARÁGRAFO QUARTO 

A prática de atos que atentem contra o patrimônio público nacional ou 

estrangeiro, contra princípios da administração pública, ou que de qualquer forma 

venham a constituir fraude ou corrupção, durante a licitação ou ao longo da 

execução do contrato, será objeto de instauração de processo administrativo de 

responsabilização nos termos da Lei Federal nº 12.846/ 2013 e do Decreto 

Estadual nº 60.106/2014, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas 

previstas nos artigos 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/1993, e no artigo 7º da Lei 

Federal nº 10.520/2002. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

CONTRATUAL 

Não será exigida a prestação de garantia de execução para a contratação 

decorrente deste instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO 

DOS DIREITOS DA CONTRATANTE 

O Contrato poderá ser rescindido, na forma, com as consequências e 

pelos motivos previstos nos artigos 75 a 82 da Lei Estadual 6.544/89, artigos 77 

http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis


 

  

a 80 e 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, artigo 7 o da Lei Federal no 10.520/02 

e artigo 15 da Resolução CEGP-10/02. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO 

A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos da CONTRATANTE 

nos casos de rescisão administrativa, prevista no artigo 79 da Lei Federal no 

8.666/93 e no artigo 77 da Lei Estadual nº 6.544/89. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O Contrato terá vigência, a partir da data da assinatura até a entrega 

definitiva atestada através da expedição do Termo de Recebimento Definitivo do 

objeto. 

 

PARAGRAFO ÚNICO  

As estipulações relativas às obrigações da CONTRATADA não se 

vinculam ao prazo acima indicado, ficando a CONTRATADA obrigada à 

prestação de garantia e assistência técnica nos prazos estabelecidos nas 

Especificações Técnicas nº CMB-052, que integram este Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DA QUANTIDADE DOS 

BENS CONTRATADOS 

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários ao objeto, 

a critério exclusivo da CONTRATANTE, até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor atualizado do Contrato. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO 

Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada por meio de Termo 

Aditivo ao presente Contrato, respeitadas as disposições da Lei Federal no 

8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 



 

  

O CONTRATANTE exercerá a fiscalização contratual por intermédio do 

gestor do contrato, de modo a assegurar o efetivo cumprimento das obrigações 

ajustadas. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

A fiscalização não exclui e nem reduz a integral responsabilidade da 

CONTRATADA, mesmo perante terceiros, por quaisquer irregularidades 

constatadas na execução do objeto contratado, inexistindo, em qualquer 

hipótese, corresponsabilidade por parte do CONTRATANTE. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

A ausência de comunicação, por parte do CONTRATANTE, referente a 

irregularidades ou falhas, não exime a CONTRATADA do regular cumprimento 

das obrigações previstas neste contrato e no Anexo I do Edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Fica ajustado, ainda, que: 

I – Consideram-se parte integrante do presente Contrato, como se nele 

estivessem transcritos: 

a) o Edital do Pregão Presencial Internacional nº CMB-340/0001/20 e seus 

Anexos; 

b) a Proposta apresentada pela CONTRATADA (fatura proforma invoice - 

nova proposta) contemplando os valores corrigidos a menor, em virtude dos 

lances ofertados; 

c) a Resolução SSP-333/05; 

d) prospectos ou folders constantes da proposta do item ofertado; 

e) Especificações técnicas nº CMB-052. 

II – Aplicam-se às omissões deste Contrato as disposições da Lei Estadual 

nº 6.544/89; da Lei Federal nº 8.666/93 e as normas vigentes. 

III – Para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente Contrato, 

não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da 

Capital do Estado de São Paulo. 



 

  

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente 

instrumento em três (03) vias de igual teor e forma que lido e achado conforme 

pelas PARTES, vai por elas assinado para que produza todos os efeitos de 

direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas. 

 

CONTRATANTE                                                 CONTRATADA 

                                       TESTEMUNHAS 

 
 

ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE 

O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 (Decreto nº 42.911, de 06 de março de 1998) 

 

Eu, _____________, portador do RG nº___________e CPF nº _____________, 

representante legal da empresa __________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

___________interessado em participar no Pregão Presencial Internacional nº 

CMB-340/0013/20, do CENTRO DE MATERIAL BÉLICO (CMB),declaro, sob as 

penas da lei e nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro 

de 1989, que a empresa _________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

________________ encontra-se em situação regular perante o Ministério do 

Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do art 7º 

da Constituição Federal. 

 

___________, ____ de ___________ de 2020. 

 

________________________ 

Representante Legal 

 

CARIMBO PADRÃO DO CNPJ/MF 

(com carimbo da empresa) 

 



 

  

 

 

 

ANEXO IV 

 

 

 

 

ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL 

PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

 

 

Eu, ______________, portador do RG nº __________e CPF nº 

________________, Representante Legal da empresa ____________, inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº ___________interessado em participar no Pregão 

Presencial Internacional nºCMB-340/0013/20, do CENTRO DE MATERIAL 

BÉLICO (CMB),declaro, sob as penas da lei, que a empresa 

_________________, inscrita no CNPJ/MF sob onº _______________ não 

possui qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a 

Administração, inclusive em virtude das disposições da Lei Estadual n° 10.218, 

de 12 de fevereiro de 1.999. 

__________, ____ de _____________ de 2020. 

 

_________________________ 

Representante Legal 

CARIMBO PADRÃO DO CNPJ/MF 

(com carimbo da empresa) 

 



 

  

 

 

 

 

ANEXO V 

 

 

 

 

ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS 

DE HABILITAÇÃO 

(deve ser emitido em papel que contenha a denominação ou razão 

social da empresa) 

 

 

À 

__________________________________________ 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL INTERNACIONAL Nº CMB-340/0001/20 

 

Vimos pela presente apresentar a V. S.ª, nossa documentação referente 

à licitação em epígrafe e declaramos que atendemos todos os requisitos de 

Habilitação, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou 

omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma, não 

havendo fato impeditivo à nossa habilitação. 

 

___________, ____ de ____________ de 2020. 



 

  

 

______________________________ 

Nome, RG, Função ou Cargo 

Assinatura do Representante Legal 

 

 

 

 

 

ANEXO VI - A 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS 

PARA EMPRESAS BRASILEIRAS 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI - B 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS 

PARA EMPRESAS ESTRANGEIRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 

 

RESOLUÇÃO SSP-333, DE 9-9-2005 

 

Dispõe sobre a aplicação das multas previstas nos arts. 79, 80 e inciso II do artigo 

81 da Lei Estadual 6.544, de 22.11.89, nos arts. 81, 86 e 87 da Lei Federal 8.666, 

de 21.06.93 e alterações posteriores, no âmbito da Secretaria dos Negócios da 

Segurança Pública do Estado de São Paulo.O SSP, nos termos artigo 3º do 

Decreto 31.138, de 09.01.90, resolve: 

 

Artigo 1º - A aplicação de multas, a que se referem os arts. 86 e 87 da Lei Federal 

8.666 de 21.06.93, e alterações que lhe foram incorporadas, e os arts. 79, 80, 81 

inciso II, da Lei Estadual 6.544, de 22.11.89, obedecerá às normas estabelecidas 

na presente Resolução. 

Artigo 2º - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar, aceitar ou retirar o 

Contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela 

Administração, ensejará a multa correspondente a 20% do valor do ajuste ou 

multa correspondente à diferença do preço resultante de nova licitação para 

realização da obrigação não cumprida, prevalecendo a de maior valor. 

Artigo 3º - A inexecução total do ajuste ensejará a aplicação de multa de 30% 

do valor do ajuste ou multa correspondente à diferença do preço resultante de 

nova licitação para realização da obrigação não cumprida, prevalecendo a de 

maior valor. 

Artigo 4º - A inexecução parcial do ajuste ensejará a aplicação de multa de 20% 

calculada sobre o valor dos materiais não entregues ou serviços não executados 

ou multa correspondente à diferença do preço, resultante da nova licitação, 

referente à parcela da obrigação não cumprida, prevalecendo a de maior valor. 

Artigo 5º - O descumprimento injustificado de prazos fixados no Contrato ou 

instrumento equivalente para entrega de materiais, execução de etapas ou 



 

  

conclusão de obras e serviços com prazos determinados, ensejarão a aplicação 

das seguintes multas, que incidirão sobre o valor das obrigações não cumpridas: 

I - atraso de até 15 dias = 0,2% por dia de atraso 

II - atraso de 16 a 30 dias = 0,3% por 

dia de atraso 

III - atraso de 31 a 60 dias = 0,4% por dia de atraso 

§ 1º - o atraso superior a 60 dias será considerado inexecução parcial ou total do 

ajuste, conforme o caso; 

§ 2º - nos casos de materiais não entregues, o atraso será contado a partir do 

primeiro dia útil subsequente ao término do prazo estabelecido para a entrega. 

§ 3º - nos casos de materiais entregues e não aceitos, o atraso será contado a 

partir do 1º dia útil subsequente ao prazo estabelecido para a nova entrega. 

Artigo 6º- O descumprimento das obrigações que ferem critérios e condições 

previstos nos Contratos de prestação de serviços contínuos e que não 

configurem inexecução total ou parcial do ajuste ou mora no adimplemento, 

ensejará a aplicação de multa de 5% que incidirá sobre o valor mensal contratual 

correspondente ao mês da ocorrência. 

Artigo 7º - As multas serão aplicadas na seguinte conformidade: 

I - recusa injustificada em assinar, aceitar ou retirar o Contrato = 20% do valor 

global do Contrato ou diferença do preço resultante de nova licitação para 

realização da obrigação não cumprida, prevalecendo a de maior valor. 

II - inexecução total = 30% do valor global do Contrato ou diferença do preço 

resultante de nova licitação para realização da obrigação não cumprida, 

prevalecendo a de maior valor. 

III - inexecução parcial = 20% do valor referente às obrigações não cumpridas ou 

diferença do preço resultante de nova licitação para realização da obrigação não 

cumprida, prevalecendo a de maior valor. 

IV - atraso de até 15 dias = 0,2% x dias de atraso x valor referente às obrigações 

não cumpridas. 

V - atraso de 16 a 30 dias = 0,3% x dias de atraso x valor referente às obrigações 

não cumpridas. 

VI - atraso de 31 a 60 dias = 0,4% x dias de atraso x valor referente às obrigações 

não cumpridas. 

VII - descumprimento de critérios e condições previstas nos Contratos de 

prestação de serviços contínuos= 5% x valor mensal do Contrato. 

Artigo 8º - Configurado o descumprimento da obrigação contratual, será a 

contratada notificada da infração e da penalidade correspondente, para 

apresentar defesa no prazo de 5 dias úteis contados do 1º dia útil subsequente 

ao recebimento da notificação. 



 

  

§ 1º- Recebida a defesa, a autoridade competente deverá manifestar-se 

motivadamente sobre o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, para 

concluir pela imposição ou não da penalidade. 

§ 2º- No caso de aplicação da multa, a mesma deverá ser publicada no Diário 

Oficial do Estado de São Paulo. 

Artigo 9º - O valor correspondente à multa, após o devido procedimento em que 

tenha sido assegurado o direito da ampla defesa à contratada, será descontado 

do primeiro pagamento subsequente devido à CONTRATADA decorrente de 

execução contratual e no caso de não haver pagamentos pendentes à 

contratada, o valor da multa deverá ser recolhido ao Tesouro do Estado, por meio 

de guia de recolhimento, no prazo de até 05 dias contados da publicação da 

multa no Diário Oficial do Estado de São Paulo ou, caso o Contrato tenha exigido 

garantia, o valor da multa será descontado da garantia prestada. 

§ 1º - O pagamento da multa deverá ser devidamente comprovado perante a 

Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública, sendo aplicados juros 

moratórios de 0,5% ao mês às multas não recolhidas até o vencimento. 

§ 2º - Se o pagamento da multa imposta ao contratado não for efetuado dentro 

do prazo de 05 dias contados da data da publicação no Diário Oficial do Estado 

de São Paulo, sua cobrança será feita judicialmente, nos termos da legislação 

em vigor.  

Artigo 10º - A multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 

Contrato e aplique as outras sanções previstas na Lei Federal nº 8.666, de 

21.06.93, na Lei Estadual nº 6.544, de 22.11.89 e na Lei Federal nº 10.520, de 

17.07.02 e suas alterações. 

Parágrafo primeiro - Para as sanções previstas nos incisos III e IV dos arts. 87 

da Lei Federal 8.666, de 21.06.93 e 81 da Lei Estadual nº 6.544, de 22.11.89, 

bem como, no artigo 7º da Lei Federal 10.520, de 17.07.02, deverá ser observado 

o disposto no Decreto nº 48.999, de 29.09.04 e na Resolução CC-52 de 

19.07.2005. 

Parágrafo segundo - A autoridade competente para aplicação das sanções 

referidas no parágrafo anterior, após o julgamento dos recursos ou transcorrido 

o prazo sem a sua interposição, providenciará a sua imediata divulgação no sítio 

eletrônico "www.sancoes.sp.gov.br" considerando que o mesmo é acessado a 

cada licitação/contratação efetuada pela Administração. 

Artigo 11 - As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a da outra. 

Artigo 12 - As disposições desta Resolução aplicam-se também às obras, 

serviços ou compras realizadas mediante dispensa ou inexigibilidade de licitação. 

Artigo 13 - "Da aplicação das multas previstas nesta Resolução caberá recurso 

no prazo de 5 dias úteis, conforme o disposto no artigo 109, inciso I, alínea "f", 

da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93". 



 

  

Artigo 14 - As normas estabelecidas nesta resolução deverão constar, 

obrigatoriamente, em todos instrumentos convocatórios das licitações e nos 

Contratos firmados para fornecimentos, obras ou serviços. 

Artigo 15 - Aos casos não previstos nesta Resolução aplicam-se as disposições 

pertinentes da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93; da Lei Estadual nº 6.544, de 

22.11.89 e atualizações posteriores. 

Artigo 16 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogada a Resolução SSP-111/91. 

 

 

ANEXO VIII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 

PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO LEGAL 

ANTICORRUPÇÃO 

(em papel timbrado da licitante) 

 

 

Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e 

do CPF nº _____________, representante legal do licitante 

________________________ (nome empresarial), interessado em participar do 

Pregão Presencial Internacional nºCMB-340/0013/20, Processo n° CMB-

2020340031, DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código 

Penal Brasileiro, que: 

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não 

foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer 

outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento 

licitatório; 

b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro 

licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; 

c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 

qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente 

procedimento licitatório; 



 

  

d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em 

potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto; 

e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido 

ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão 

licitante antes da abertura oficial das propostas; e 

f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta 

declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

 

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios 

de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à 

Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 

2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, tais como: 

I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a 

agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;  

II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo 

subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;  

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para 

ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos 

praticados;  

IV – no tocante a licitações e contratos:  

a)frustrar  ou  fraudar,  mediante  ajuste,  combinação  ou  qualquer  outro  

expediente,  o  caráter  competitivo  de procedimento licitatório público;  

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento 

licitatório público;  

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de 

vantagem de qualquer tipo;  

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;  

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de 

licitação pública ou celebrar contrato administrativo;  

f) obter vantagemou  benefício  indevido,  de  modo  fraudulento,  de  

modificações  ou  prorrogações  de  contratoscelebrados com a administração pública, 

sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nosrespectivos 

instrumentos contratuais; ou  

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 

celebrados com a administração pública;  



 

  

V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou 

agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências 

reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional. 

 

(Local e data). 

_______________________________ 

(Nome/assinatura do representante legal) 

 

 

 

 

 

ANEXO IX 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA 

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

(em papel timbrado da licitante) 

 

 

ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR 

LICITANTES QUE SEJAM ME/EPP, NOS TERMOS DA LETRA “E”, ITEM 1.5 DO 

EDITAL. 

 

 

 

Eu, ___________________________________, portador do RG nº 

_____________ e do CPF nº _____________, representante legal do licitante 

________________________ (nome empresarial), interessado em participar do 

Pregão Eletrônico Internacional nº CMB-340/0013/20, Processo n° CMB-

2020340031, DECLARO, sob as penas da Lei, o seu enquadramento na condição de 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos critérios previstos no artigo 3º da Lei 

Complementar Federal n° 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações 

previstas no mesmo diploma legal.  



 

  

 

 

(Local e data). 

 

_______________________________ 

(Nome/assinatura do representante legal) 

 

 

 

 

 

ANEXO X 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO COOPERATIVA 

QUE PREENCHA AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO 

ARTIGO 34, DA LEI FEDERAL Nº 11.488/2007 

(em papel timbrado da licitante) 

 

 

ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR 

LICITANTES QUE SEJAM COOPERATIVAS, NOS TERMOS DA LETRA “D”, ITEM 

1.5 DO EDITAL. 

 

Eu, ___________________________________, portador do RG nº 

_____________ e do CPF nº _____________, representante legal do licitante 

________________________ (nome empresarial), interessado em participar do 

Pregão Eletrônico Internacional nº CMB-340/0013/20, Processo n° CMB-

2020340031, DECLARO, sob as penas da Lei, que: 

 

a) O Estatuto Social da cooperativa encontra-se adequado à Lei Federal nº 12.690/2012; 

b) A cooperativa aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput do artigo 3º 

da Lei Complementar Federal n° 123/2006, a ser comprovado mediante Demonstração 

do Resultado do Exercício ou documento equivalente; 



 

  

 

(Local e data). 

 

_______________________________ 

(Nome/assinatura do representante legal) 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

 

DECLARAÇÃO 

 

A empresa ______________________________________________________ 
declara, por meio de seu representante legal abaixo assinado, e sob as penas da 
lei que os documentos de habilitação abaixo listados exigidos no edital, não 
possuem equivalência em nosso País. 

 

Item do Edital Documentação Exigida no Edital 

  

  

  

  

 
 

A empresa ______________________________________________________ 
declara que está ciente da responsabilidade civil e criminal decorrente da não 
veracidade das informações prestadas, como também das sanções 
administrativas e penais a que está sujeita no Brasil, caso o teor deste 
instrumento não seja condizente com a situação atual real. 



 

  

 
 
 

(Local e data). 

 

_______________________________ 

(Nome/assinatura do representante legal) 

 

 
 


