ESCLARECIMENTO
Processo nº 96/2022
Pregão para Registro de Preços nº 38/2022
A Comissão Permanente de Licitações torna público aos eventuais interessados no Pregão para
Registro de Preços nº 38/2022 que tem como objeto a “AQUISIÇÃO DE COLETES DE PROTEÇÃO
BALÍSTICA PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE IPERÓ” que, após solicitação de esclarecimentos
quanto ao termo de referência do instrumento convocatório, seguem esclarecimentos:
1. Dimensional do Painel Balístico com sua respectiva tolerância?
R. COLETE BALÍSTICO: O material deverá obedecer às normas exigidas pelo Ministério da Defesa Exército Brasileiro, por meio do Campo de Provas de Marambaia, de acordo com a norma Padrão NIJ
Standard 0101.04, no que diz respeito às normas balísticas, como também às exigências
complementares abaixo descritas:
RESISTÊNCIA MÍNIMA: Colete de proteção balística nível III-A conforme Norma NIJ Standard 0101.04.
CONFECÇÃO DOS PAINÉIS BALÍSTICOS: nível III-A, suficiente para resistir impactos de projéteis de
arma de fogo dos calibres 9 mm e 44 Magnum, produzido em painéis flexíveis confeccionado em aramida
multiaxial e uma camada de espuma de polietileno, para uso policial, devendo proporcionar proteção
frontal e dorsal, tendo no máximo 11 camadas, obedecendo as normas exigidas pelo Comando do
Exército Brasileiro, aplicadas no campo de provas da Marambaia conforme a Norma NIJ Standard
0101.04. O conjunto do painel balístico será subdividido em duas partes, sendo uma para possibilitar
proteção tórax-abdominal e a outra a região dorsal, devendo agir não somente na paralisação da
trajetória do projétil impactado contra o colete, mas também na perfeita absorção das ondas de choque
resultantes.
O colete deverá ser confeccionado em material de qualidade, que oferece a proteção balística, agindo
não somente na paralisação da trajetória do projétil impactado contra o colete, mas também na absorção
das ondas de choque resultantes (Trauma).
IDENTIFICAÇÃO DOS PAINÉIS DE PROTEÇÃO BALÍSTICA: Os painéis de proteção balística possuem,
fixada na primeira camada, uma etiqueta com numerações do lote e de série, usuário, marca, modelo,
tamanho, data de fabricação e de validade, resistente à fricção ou à ação de líquidos/suor, com tinta
garantidamente indelével, pelo prazo mínimo de 06 (seis) anos.

2. O modelo do colete feminino é preferencialmente feminino ou feminino com bojo?
R. Com bojo.
3. Modelo da capa externa é ostensiva, tática ou dissimulada?
R. Capa externa ostensiva.
4. Cor padrão do órgão?
R. Cor azul marinho noturno.
5. Tecidos utilizados para a confecção da capa externa?
R. Rip stop.
6. A capa externa possui alguma identificação externa do tipo brasões ou inscrições?
R. Logomarca da Guarda Civil Municipal, a aplicação da logomarca e velcro para tarjeta da Guarda
Municipal nas capas, vista externa, dos coletes balísticos tipo ostensivos, deverá atender as seguintes
características: Na parte frontal deverá vir bordado o Brasão da GCM, na altura do peito esquerdo, e uma
tarjeta retangular em velcro na medida de 1,5 cm X 8,0 cm, na altura do peito direito para fixação da
identificação de cada Guarda. Na parte dorsal com os dizeres GCM IPERÓ NA HORIZONTAL (Bordado).
Estes são os esclarecimentos.
Iperó, 01 de setembro de 2022.
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