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“Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento”

= DECRETO Nº 5.054, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020 =

Parágrafo Único – O presente crédito adicional suplementar por este decreto 
está autorizado no art. 42 da Lei 4.320/64, no artigo 13 e 17 da Lei 1459/19 – 

 A Prefeita Municipal de Paracambi, no uso de suas atribuições legais, e de 
acordo com a Lei Municipal n.º 1.459/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                  
Gabinete da Prefeita, 03 de fevereiro de 2020.

Art. 1º- Fica aberto um crédito suplementar ao orçamento vigente no valor de 
R$ 6.000,00 (seis mil reais) para atender as necessidades da Coordenadoria 
Municipal de Defesa Civil, com fulcro no art. 41, inciso I, art. 42, c/c art. 43, 
parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, na forma do ANEXO. 

LUCIMAR CRISTINA DA SILVA FERREIRA
Prefeita

= DECRETA = 

G A B I N E T E  D A  P R E F E I T A

= DECRETA = 

                                                

“Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento”

 A Prefeita Municipal de Paracambi, no uso de suas atribuições legais, e de 
acordo com a Lei Municipal n.º 1.459/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Parágrafo Único – O presente crédito adicional suplementar por este decreto 
está autorizado no art. 42 da Lei 4.320/64, no artigo 13 e 17 da Lei 1459/19 – 
Lei Orçamentária Anual – LOA, processo administrativo nº 238/2020.

                                                                                                                                          

Art. 2º- O crédito de que trata o artigo anterior será compensado com 
cancelamento no vigente orçamento de parte da dotação orçamentária da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, conforme ANEXO que 
integra o presente Decreto.

Art.3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

ANEXO
 

= DECRETO Nº 5.053, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020 =

Art. 1º- Fica aberto um crédito suplementar ao orçamento vigente no valor de 
R$ 60,00 (sessenta reais) para atender as necessidades da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, com fulcro no art. 41, inciso I, art. 42 
c/c art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, na forma do ANEXO. 

Prefeita

Gabinete da Prefeita, 03 de fevereiro de 2020.

                                                
Lei Orçamentária Anual – LOA, processo administrativo nº 302/2020.

ANEXO 

LUCIMAR CRISTINA DA SILVA FERREIRA

Art. 2º- O crédito de que trata o artigo anterior será compensado com 
cancelamento no vigente orçamento de parte da dotação orçamentária da 
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, conforme ANEXO que integra o 
presente Decreto.
                                                                                                                                      
Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

                                                                                                  

Considerando a relevância dos eventos de curta duração promovidos por 
particulares na promoção da cultura, do turismo do lazer e do desporto para a 
população do Município e região;

“Altera o Decreto nº 4.735, de 03 de julho de 2018”

Considerando que cabe ao Poder Público fomentar e criar mecanismos para a 
diversidade e multiplicidade de tais eventos, inclusive com autorizações e 
permissões de uso de áreas e bens públicos;

Considerando a necessidade de mitigar o impacto de eventos de curta 
duração realizados em logradouros públicos, especialmente para o sistema 
viário municipal, alocando tais eventos em local que não necessite de 
empachamento de vias ou interrupção de fluxo de veículos;

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PARACAMBI, usando das atribuições que lhe 
confere a legislação em vigor, especialmente o disposto no art. 97 e 
inteligência do art. 71, XXVI da Lei Orgânica;

= DECRETO Nº 5.055, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020 =

Considerando a necessidade de mitigar os transtornos suportados por 
moradores próximos a praças e vias de tradicional uso para festividades;

= DECRETA = 

Art. 1º - O art. 2º do Decreto 4.735/2018 passa a ter a seguinte redação:

Art. 2º - O novo Espaço de Eventos e Cultura do Município de Paracambi será 
de uso preferencial dos órgãos e entidades públicas do Município, sendo 
permitido o uso por órgãos e entidades de outros Entes, bem como por 
particulares na realização de eventos diversos de curta duração.

§1º – Na utilização da referida área, os órgãos e entidades públicas, bem 
como os particulares, deverão adotar as providências cabíveis para o 
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Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

LUCIMAR CRISTINA DA SILVA FERREIRA

§5º - Fica autorizada a utilização do Espaço de Eventos e Cultura do 
Município de Paracambi para o cumprimento da Lei 1.308/2018.

§6º - A reserva de dias ocorrerá mediante pagamento prévio do preço 
público devido, e em caso de dias com previsão de chuva, a reserva poderá 
ser alterada para data disponível no calendário, sem devolução do preço 
pago.

Paracambi, 03 de fevereiro de 2020.

Prefeita

§7º - Os promotores de eventos serão os únicos responsáveis pela 
obtenção de atos de liberação e autorização de autoridades e órgãos 
públicos para a realização do evento, devendo promover a limpeza do 
espaço no período reservado desmontagem.

b) 320 UFIR por 07 (sete) dias de uso para instalações acima de 700m² até 
1.400m², considerando período de montagem, abertura ao público e 
desmontagem;

e) será cobrado o valor proporcional a diária prevista nas alíneas anteriores 
para cada faixa de enquadramento, por dia excedente;

§4º - Aos eventos de curta duração de interesse público do Município, 
promovidos por entidades com título de utilidade pública municipal, 
subvencionadas e/ou patrocinadas pelo Município, será inexigível 
chamamento público, sendo tais datas reservadas pela Secretaria de 
Cultura e Turismo e excluídas do chamamento a ser realizado.

cumprimento do disposto no Decreto Estadual 44.617/2014, bem como o 
disposto na Resolução Conjunta SESEG/SEDEC Nº 135/2014, com 
autorização específica do CBMERJ para a realização do evento, na forma do 
art. 11, II da RESOLUÇÃO SEDEC Nº 278, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2004.

d) 600 UFIR/RJ por 07 (sete) dias de uso para instalações acima de 3.000m² 
até 5.000m², considerando período de montagem, abertura ao público e 
desmontagem;

§2º - A utilização do Espaço de Eventos e Cultura do Município de 
Paracambi observará o disposto na Lei Complementar Municipal nº 
1.344/2018, alterada pela Lei Complementar Municipal nº 1.439/2019 para 
a autorização de uso, cuja competência será da Secretaria de Cultura e 
Turismo.

c) 420 UFIR/RJ por 07 (sete) dias de uso para instalações acima de 1.400m² 
até 3.000m², considerando período de montagem, abertura ao público e 
desmontagem;

II – 5.500 UFIR/RJ para um dia de festividade aberta ao público para 
empresários e promotores de festas e shows pela totalidade do espaço, e 
dará direito a dois dias para montagem antes da festividade, e mais dois dias 
para desmontagem e limpeza após a realização da festividade;

III – 2.500 UFIR/RJ por dia excedente de festividade aberta ao público no 
caso do inciso anterior.

§3º - O preço a ser pago pela outorga de autorização de uso é fixado:

§1º – No caso de parques e circos, o preço público incidirá sobre a 
totalidade da área necessária para a atividade, considerando áreas de 
depósito, instalação de equipamentos, bilheteria, vestiários, banheiros e 
áreas de circulação, bem como barracas e afins, conforme croqui de 
instalação.

a) 200 UFIR por 07 (sete) dias de uso para instalações com até 700m², 
considerando período de montagem, abertura ao público e desmontagem;

§2º - Caberá a Secretaria de Finanças implementar a cobrança do preço 
público previsto neste Decreto.

I – para circos e parques:

§3º - Ficam dispensados do pagamento do preço público os eventos 
enquadrados nas hipóteses do art. 84 da Lei Complementar 1.344/2018.

Secretaria de Trânsito e Transporte Municipal 

S E C R E T A R I A S

Guarda Municipal Paracambi;

Presidente Geral: 

Membro: Alessandro Pereira – Diretor de Qualificação Profissional – Mat: 
14.911

Italo Bruno dos Santos Machado – Mat: 14.592

Membro: Jair José Machado – Chefe de Transporte Concedido – 
Mat:14.843

Membro: Elias Nolasco Silvério – Dir.Adminisrativo GMP – Mat: 36/12129

PORTARIA Nº 02/2020 

SECTRAN, O Secretario de Trânsito e Transporte no uso de suas atribuições, 
vem encaminhar relação dos servidores para compor a Comissão 
Fiscalizadora, do Processo nº5121/2019, sob Licitação nº 018/CPL/2019, 
referente ATA de REGISTRO DE PREÇO nº 001/SECTRAN/2019 contrato de 
fornecimento de combustível.

Membro: Anderson Galvão do Amaral- Gerente de Transporte GMP – 
Mat:36/12124

Secretaria Municipal de Educação e Esporte;

Membro: Júlio César de Oliveira Barbosa – Coordenador Programa 
Especiais – Mat: 14.975
Membro: Charlaine da Silva Pires – Coordenador de Programa Especiais – 
Mat : 14.713

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria;

Membro: Patrick Ferreira de Almeida Sanos – Diretor de Pesquisa e 
Informação – Mat:15.076

Secretaria Municipal de Agricultura

Membro: Leandro Domingues Ferreira – Superintendente de Fomento – 
Mat: 14.491

Membro: Eliana da Silva Reist – Assessora I – Mat : 14.544
Membro: Melina Daniel de Andrade – Engenheira Florestal – Mat: 36/13051

Secretaria Municipal de Obras

Membro: Antonio  Jose Maia da Silva- Diretor de Analise e Execução – Mat: 
14.564

Membro: Matheus Henrique da Silva – Diretor Administrativo – Mat: 14.689

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Membro: Andreia Muniz Reis da Cunha –Superintendente de Infraestrutura 
– Mat :14.856
Membro: Eloisa dos Santos Benazzi–Diretora de Desenvolvimento 
Sustentável – Mat: 14.939

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil

Membro : Allan Natthis Alves Machado – Agente de Defesa Civil – 
Mat:36/13.205
Membro: Ângelo Márcio Mexias – Assessor Técnico – Mat: 14.514

Membro: Natanael Ferreira Barbosa – Assistente Executivo - Mat: 14523

LUCIANO PIRES BENEVENUTO

Membro: Micael Marcos Correa Maciel da Silva - Agente Administrativo – 
Mat: 7802

Secretaria Municipal de Assistência Social

      Secretário de Trânsito e Transporte Municipal
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VALIDADE: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/GAB/2020.

LICITAÇÃO Nº 016/CPL/2019
PROCESSO Nº  909/2019. 

DATA DA ASSINATURA: 24/01/2020.
VALOR TOTAL: R$ 331.880,82 (TREZENTOS E TRINTA E UM MIL OITOCENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS).

PARTES: SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL & ISLA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.

= EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS =

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PARACAMBI
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ITEM UND 
DESCRIÇÃO 

 
QTDE 

VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

 
1 

 
UND 

CALÇA TACTEL-100% poliamida, na cor azul marinho com viés 
branco em microfibra, medindo 2,5 cm. Elastico na cintura de 4 
cm e cadarço, 2 dois bolsos facas e trazeiro, com elástico na 
bainha da perna 

21 R$ 39,60 R$ 831,60 

 
2 

 
UND 

GANDOLA MANGA LONGA - RipStop Azul Marinho Pantone 
194010TC Caracteristicas técnicas do ártico confeccionado. 
Gandolas mangas longas com punho, quatro bolsos com 
portinholas, na frente e fechada por ordem de cinco botões azul 
marinho, de 10 mm, tendo frente, pala das costas e cotovelos 
acolchoados em metalasse 

84 R$ 156,05 R$ 13.108,20 

 
 

3 

 
 

UND 

GANDOLA MANGA CURTA - RipStop Azul Marinho Pantone 
194010TC Caracteristicas técnicas do ártico confeccionado. 
Gandolas mangas curtas sem punho, quatro bolsos com 
portinholas, na frente e fechada por ordem de cinco botões azul 
marinho, de 10 mm, tendo frente, pala das costas e cotovelos 
acolchoados em metalasse 

88 R$ 65,20 R$ 5.737,60 

 
4 

 
UND 

CALÇA OPERACIONAL – AZUL MARINHO – Caracterí/sticas 
técnicas do artigo confeccionado: Calça em Rip Stop Azul 
Marinho Pantone 194010TC profissional 70 % Poliéster e 30% 
Algodão e 230 gr, com acolchoado em metalasse nas pernas e 
traseiro, dois bolsos sanfonados com portinholas nas laterais, dois 
bolsos facas na frente, dois bolsos traseiros e bainha das pernas 
com elásticos. 

159 R$ 119,10 R$ 18.936,90 

 
5 

 
UND 

CAMISA GOLA POLO AZUL CELESTE–Blusa gola polo com 2 
botões, modelagem masculina ou feminina, na cor Azul Celeste 
(pantone 299C) malha piquet 50% poliéster , 50% algodão, com 
acabamento em ribana, gola polo.   Com dois bordados na frente 
da peça, como segue: Na altura do peito direito de quem veste, 
deverá conter texto bordado em alta definição, com interce, sem 
overloque, sem moldura, na cor BRANCA, com linha resistente, 
com altura aproximada de 9mm, composto pelo nome do servidor, 
e finalizado, exclusivamente na cor vermelha, a(s) letras (s) e o 
sinal do fator RH do sangue correspondente, na altura do peito 
esquerdo de quem veste, deverá ser aplicado e costurado o 
brasão da GUARDA MUNICIPAL ,medindo 68mm X 65mm, 
bordado termocolante produzido em alta definição, sem overloque 
conforme amostra na sede da Guarda Municipal. 

144 R$ 43,55 R$ 6.271,20 

 
6 

 
PAR 

COTURNO – Bota cano longo deverá ser confeccionada em 
couro bovino tipo No Buck hidro fugado, de primeira qualidade – 
entenda-se como “primeira qualidade” material de qualidade 
superior dentre as existentes, verificando- se para tal 
comprovação os quesitos resistência, beleza, conforto, 
durabilidade e outros que se fizerem necessários , sem marcas, 
isenta de cortes, furos, cicatrizes, bem como sinais de parasitas, ( 
Carrapatos, bernes e outros defeitos provocados por riscos de 
cercas, marcas de fogo e etc...) com espessura entre 1,8 e 2,0 
milímetros, complementado com tecido de fio poliamida tipo 
Cordura Rip Stop ou Similar que inibe o prolongamento do rasgo, 
forração interna deve ser em micro filamentos para melhor 
transpiração interna, biqueira confeccionada em material 
termoplástico de alta resistência com sobreposição em borracha 

70 R$ 208,20 R$ 14.574,00 
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vulcanizada a frio para proteção, solado modelo Vibram Outdoor 
ou similar composto de borracha polibutadieno e tapete de EVA 
para maior absorção de impacto e aumento do conforto na 
dinâmica de caminhar

 

7 UND

 

CAPA DE CHUVA –

 

de segurança com capuz, na cor azul-
marinho confeccionada em tecido sentético PVC (forrado), 
revestido de pvc em uma face com fechamento frontal através de 
quatro botões em plástico de pressão para os tamanhos M e G e 
cinco botões para tamanho GG e XGG. 

  

Capa costurada por 
meio de solda eletrônica, com as seguintes medidas, capa de 
tamanho médio (altura total, media da junção do capuz com a 
capa à borda inferior, 1120mm, largura frontal na altura do tórax, 
510mm, comprimento inferior da manga, medida da junção com a 
capa até a extremidade, 510mm, comprimento superior da 
manga, medida da parte superior da junção da capa até a 
extremidade,530mm);capa tamanho grande(altura total,media da 
junção do capuz com a capa à borda inferior,1300mm; largura 
frontal na altura do tórax, 640mm; comprimento inferior da manga, 
medida da junção da capa até a extremidade,520mm, 
comprimento superior da manga, medida da parte superior da 
junção da capa até a extremidade, 580mm); capa de tamanho 
grande (altura total, media da junção do capuz com a capa à 
borda inferior,1300mm; largura frontal na altura do tórax, 640mm; 
comprimento inferior da manga, medida da junção com a capa até 
a extremidade, 520mm, comprimento superior da manga, medida 
da parte superior da junção da capa até à

 

extremidade, 580mm);    
Capa de tamanho GG( altura total, media da junção do capuz com 
a capa à borda inferior, 1320mm, largura frontal na altura do 
tórax, 665mm; comprimento inferior da manga, medida da junção 
com a capa até extremidade, 530mm, comprimento superior da 
manga, medida da parte superior da junção da capa até a 
extremidade, 600mm); com duas tarjas de sinalização. 

 

COSTAS

 

– com texto serigrafado com as descrições “GUARDA 
MUNICIPAL” em forma de semicírculo centralizado e com 
distancia de 90mm abaixo da costura do degolo, com extensão 
aproximada de 280mm, com letras MAIÚSCULAS de cor branca 
de altura aproximada de 24mm e “PARACAMBI” logo abaixo do 
semicírculo de forma horizontal, com comprimento aproximado de 
250mm, com letras MAIÚSCULAS de cor branca de altura 
aproximada de 24mm, deve conter o número do certificado de 
aprovação –CA. do TEM>

 

70

 

R$ 119,00

 

R$ 8.330,00

 

 

8 

 

UND

 

FIEL COM APITO -

 

Cordão (fiel) trançado preto com 2mm, de 
espessura e 120cm de comprimento, com limitador através de nó 
com cinco voltas, fabricado com tecido poliamida, na cor PRETA, 
com um gancho tipo trava de fabricação em aço inox na ponta do 
cordão para prender em arma e na outra extremidade um gancho 
de fabricação em aço inox para prender o apito,

 

APITO – fabricado com metal inoxidável niquelado, tamanho 
aproximado de 40mm. IMAGEM ILUSTRATIVA

 

 

70

 

R$ 22,80

 

R$ 1.596,00

 

 

9 

 

UND

 

FIEL COM APITO -Cordão (fiel) trançado branco com 2mm, de 
espessura e 120cm de comprimento, com limitador através de nó 
com cinco voltas, fabricado com tecido poliamida, na cor 
BRANCA, com um gancho tipo trava de fabricação em aço inox 
na ponta do cordão para prender em arma e na outra extremidade 
um gancho de fabricação em aço inox para prender o apito,

 

APITO – fabricado com metal inoxidável niquelado, tamanho 
aproximado de 40mm. IMAGEM ILUSTRATIVA

 

 

20

 
R$ 22,80

 

R$ 456,00

 

 

10
 

 

UND
 

PORTA-

 

ALGEMA –

 

O Porta-algema será confeccionado com 
uma alma de PVC preto fosco, semi-frexivel de 1,2mm de 
espessura, tendo uma face lisa e a outra com estampas 
antiderrapantes, a fim de obter-se a aderência necessária para 
suportar a pressão da algema, evitando ainda

 
deformidades ou 

rugas nos sentidos vertical e horizontal.   Pelo lado interno do 
PVC haverá uma forração com tecido 100% poliéster com trama, 
urdume e fios transversais de cor preta combinando com as cores 
das demais peças.   O lado externo do PVC, será r evestido por 
tecido tipo lona 100% poliéster,trama Rip- Stop, encerada, na 
gramatura de 420gm X mt2, com tingimento super preto e brilho 
médio para evitar  a despigmentação ao ser exposto ao sol. 
Ambos os lados do PVC serão colados aos seusrespectivos 
revestimentos por cola própria incolor para PVC com aplicação 
em alta temperatura, afim de obter-se maior fixação entre as 
peças, evitando assim o descolamento com o uso diário.   As 
bordas deverão estar retilíneas e livres de rebarbas para 

 

70
 R$ 23,30

 
R$ 1.631,00
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receberem um debrum composto de fita de nylon 100% 
poliéstercom tramas e urdumessuper finos, de cor preta e brilho 
médio com 22mm de largura e 0,5mm de espessura, o qual 
deverá ser aplicado em todo contorno da peça de forma uniforme 
por aparelho próprio instalado na máquina de costura industrial 
reta.   A costura do debrum em volta da peça será de poliamida 
nº40 de cor preta brilhante e a emenda do debrum deverá estar 
termo soldada.   O porta algemas será formado por 2 (duas) 
peças, sendo que a 1ª peça no formato de “cabeça de

 

cobra” 
servirá de base onde será costurada uma fita de polipropileno 
com 30mm de largura e 1,2mm de espessura 65mm  de 
comprimento costurada nas pontas pormeio de costura 
denominada  “travete” formando uma ala por onde passará o 
cinturão, e sua continuação servirá de tampa onde terá em sua 
ponta um botão de pressão especial nº  100 com sistema de trava 
que permita a sua abertura somente quando pressionado em um 
único sentido, a parte frontal do botão terá diâmetro de 14mm.

 

 

11

 
 

UND

 
ALGEMA –

 

Fabricada em Aço Carbono 1020, dentes e catracas 
fresadas e usinadas, catraca com triplo dente destorcedores de 
aço 1020,trava de segurança, distância entre algemas de 4 cm, 
abertura máxima de 75mm, abertura mínima de 55mm, exclusivo 
sistema de broqueio de fechadura, acabamento em níquel com 
espessura de 15 mícrones, duas chaves em aço 1020  . 
Fabricada seguindo as normas internacionais para equipamentos 
de segurança. Inclui três chaves.   Dimensões: Comprimento: 
22,5cm – diâmetro máximo:7,8cm –

 

diâmetro mínimo:   5cm –

 

peso: 285g.

 

 

21

 

R$ 113,00

 

R$ 2.373,00

 

 

12

 
 

UND

 

BERMUDA OPERACIONAL –

 

MASCULINA/FEMININA

 

-

 

Tecido 
misto de poliéster (70%) e algodão (30%) com variação de +/- 5%, 
na cor AZUL MARINHO (PANTONE: 19 -4023), no padrão RIP 
STOP.  Corpo cortado em quatro panos, dois traseiros e dois 
dianteiros, unidos por costuras duplas, excerto na parte interna 
das pernas cujo fechamento é feito por costuras simples; Deverá 
conter um reforço a mais entre as pernas do mesmo tecido em 
todo o seu comprimento ( do fundo até o final das pernas).  Cós 
inteiriço, em tecido dobrado, com sete passadores distribuídos de 
forma equidistantes; ACOLCHOADO DA FRENTE: Lã de vidro 
embutida em forro do próprio tecido da bermuda com detalhe 
metalasse em formato de quadrados medindo 35 por 35mm.

 

 

104

 

R$ 85,00

 

R$ 8.840,00

 

 

13

 
 

UND

 

BOINA MILITAR FRANCESA COM DISTINTIVO –

 

Boina tipo 
francesa, confeccionada em 100% lã na cor Azul Marinho, verde 
lodo, forrada internamente em viscose preto, debruada em couro 
preto de 1,2mm de espessura, formando um tubo de 10mm de 
diâmetro, onde corre um

 

cadarço de raion preto, que se destina 
ao ajustamento da boina, internamente deve possuir um reforço 
em recouro, em forma de retângulo, com as dimensões de 55mm 
X 60mm, situado no quarto anterior do lado direito, destinado a 
receber, externamente, o distintivo, o fitilho da boina deve 
apresentar o acabamento de tal forma que evite o seu 
desfilamento pelo uso, a ab, no seu limite interior, deve possuir 
dois ilhoses de alumínio na cor preta, separados 25mm um do 
outro, no sentido paralelo e a 40mm da base, destinado a facilitar 
a circulação de ar.

 

 

70

 

R$ 104,50

 

R$ 7.315,00

 

 

14
 

 

UND
 

BOINA MILITAR FRANCESA COM DISTINTIVO –

 

Boina tipo 
francesa, confeccionada em 100% lã na cor preta, forrada 
internamente em viscose preto, debruada em couro preto de 
1,2mm de espessura, formando um tubo de 10mm de diâmetro, 
onde corre um cadarço de raion preto, que se destina ao 
ajustamento da boina, internamente deve possuir um reforço em 
recouro, em forma de retângulo, com as dimensões de 55mm X 
60mm, situado no quarto anterior do lado direito, destinado a 
receber, externamente, o distintivo, o fitilho da boina deve 
apresentar o acabamento de tal forma que evite o seu 
desfilamento pelo uso, a ab, no seu limite interior, deve possuir 
dois ilhoses de alumínio na cor preta, separados 25mm um do 
outro, no sentido paralelo e a 40mm da base, destinado a facilitar 
a circulação de ar

 

 

8 
R$ 104,50

 
R$ 836,00

 

 

15  
 

UND  

CINTURÃO OPERACIONAL –
 

Fabricado com nylon 
pretoresistente e costura reforçada, 1400mm de comprimento, 
50mm de largura e 25mm de espessura, com sistema de 
regulagem em velcro e duas presilhas para prender ao cinto 
social, sem ilhoses, com fivela de plástico rígido(poliuretano) com 
fechamento TicTac.  

 

70  R$ 59,50  R$ 4.165,00  

  CONJUNTO DE TARJAS  –  com nome do Guarda, confeccionado  R$ 12,10  R$ 254,10  
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16

 

UND

 

em courino na cor preta, altura das letras 9mm e 2mm de 
espessura, formato arialblack, com linha de seda especial para 
bordado na cor branca, com 12cm de comprimento por 2cm de 
largura, película termi colante de 70 micros, possuir acabamento 
tipo caseado nas bordas feito com linha de seda na cor preta, 
confeccionada em velcro macho, nas mesmas dimensões afim de 
permitir seu ajustamento sobre a peça do uniforme (velcro fêmea) 
com fundo preto, nome do guarda na cor branca e o fator RH na 
cor vermelha logo após o nome.

 

21

 

 

17

 
 

UND

 

JAQUETA DE NYLON –

 

Parte externa 100% nylon, na cor Azul 
Marinho, impermeável forro interno com cinco onças de acrílico 
esponjoso ( uma camada de fibra de lã, aplicada entre nylon e 
forro)platinas presas, transpassadas com um botão de quatro 
furos, na cor do tecido frente fechada com dois botões de quatro 
furos, transpassadas na cor do tecido, próximo a bainha e com 
zíper destacável de metal, de 160mm aproximadamente, barra 
com acabamento em elástico em poliéster com 60mm 
aproximadamente, barra com punho 60mm de largura também 
com acabamento em elástico e poliéster, os bolsos externos:   
Bolso inferior um de cada lado embutido, com vista de 150mm por 
30mm, colocados enviesados, um bolsinho superior embutido de 
85mm, aplicado no lado direito de quem veste, velcro fêmea de 
2cm de largura por 12cm de comprimento na cor preta acima do 
bolso superior, para o nome do Guarda Municipal; 8cm abaixo da 
costura do ombro, acima do peito no lado esquerdo de quem 
veste será bordado o Brasão da guarda Municipal, na manga 
esquerda há uma distância de 5cm abaixo da costura do ombro, 
deverá vir fixado por bordado a bandeira do Município de 
Paracambi, nas cores originais, medindo 7 X 7 cm, nas mesmas 
medidas as insígnias da “Guarda Municipal” em semicirculo e 
“Paracambi” na horizontal.

 

 

20

 

R$ 133,15

 

R$ 2.663,00

 

18

 

UND

 
POCHETE TATICA –

 

Pochete tática operacional, confeccionada 
em duratran/nylon, na cor preta, bolso principal com fechamento 
em zíper, bolso secundário com fechamento em zíper, fita com 
regulagem em velcro, passador de cinto em nylon com regulagem 
e fechos plásticos TicTac, comprimento 26cm  e de largura 21cm.

 
70

 

R$ 80,80

 

R$ 5.656,00

 

19

 

UND

 
BONÉ (COBERTURA) –

 

Boné em tactel na cor Azul Marinho 
(operacional)), formato que proteja contra incidência dos raios 
solares ecom melhor visibilidade devido a aba, boné com velcro 
para ajuste, com forro na parte traseira, regulador em velcro.   Na 
frente bordado o brasão da Guarda municipal e na lateral direita 
da cabeça o nome do agente, na medida de 7cm de comprimento 
no formato arialblack, com linha de seda especial para bordado 
na cor branca. IMAGEM ILUSTRATIVA

 
70

 

R$ 24,70

 

R$ 1.020,90

 

20

 

UND

 

CAMISA MALHA FINA –

 

Camisa com mangas, meia malha, peso 
180g/m², composição 67% poliéster e 33% viscose, nome 
comercial poliviscose, na cor branca ou camisa meia malha, 
100% algodão na cor azul marinho, fabricada com tecido pré-
encolhido com tingimento em cor firme e toque encorpado com 
acabamento especial antimicrobial, com ribana sanfonadade tom 
igual ao da manga, com dobra, no degolo com largura de 30mm 
fixada por três costuras e nas bordas das mangas com largura de 
30mm, unidas por uma costura interna. 

 

A bainha da barra deve 
ser pespontada com três costura com ponto de cobertura inferior 
por embainhador a 30mm da borda, fechamento das laterais em 
overloque com ponto chuleado, ombros unidos por três costuras 
com ponto de cobertura inferior, etiqueta de identificação e 
conservação afixada internamente no centro do degolo costas.

 

83

 

R$ 12,30

 

R$ 1.020,90

 

21
 

UND
 BASTÃO TONFA –

 

Bastão Tonfa em fibra plástica na cor preta, 
corpo extrusado, com resistência mecânica de 180kg/cm², padrão 
policial, comprimento 580mm, diâmetro: 32mm, procedência 
nacional

 
21

 
R$ 48,10

 
R$ 1.010,10

 

22
 

PAR 

MEIAS PRETAS E BRANCAS –
 

Confeccionada com tecido  
misto de algodão, poliamida elastotieno;  Constituída de perna, pé 
e calcanhar verdadeiro; a perna e o pé atoalhados internamente e 
liso externamente; o punho de ser canelado 3x1 e cravado com 
elastodieno; a borda do punho canelada  1x1 e cravada com 
elastodieno.

 

204
 

R$ 1,98
 

R$ 403,92
 

23  PAR 

TÊNIS JOGGING -  Cabedal sem costuras, com tecido sintético 
respirável.   Entressola para maior amortecimento e conforto.   
Solado em borracha que não marca solo, peso 225 g . 
proporciona alta absorção de impactos para amortecer e proteger 
o calcanhar, borracha altíssima durabilidade que permita a sola 
não marcar o  solo.  

91  R$ 72,20  R$ 6.570,20  
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24

 

PAR 

SAPATO SOCIAL MASCULINO –

 

Sapato social confeccionado 
em couro, de vaqueta cromada, com biqueira sem enfeites, 
atacado no peito do pé com acabamento diversificado desde que 
o aspecto geral não seja alterado, em relação constante da figura.

 

69

 

R$ 73,50

 

R$ 5.071,50

 

25

 

UND

 

CAMISETA REGATA

 

–

 

Camiseta regata, meia malha, gramatura 
180g/m², 110%algodão, cor branca ou na cor azul marinho, 
fabricada com tecido pré-encolhido comtingimento em cor firme e 
toque encorpado com acabamento especial antimicrobial, com 
ribana sanfonada de tom igual ao da manga, com dobra, no 
degolo com largura de 30mm fixada por três costuras e nas 
bordas das mangas com largura de 30mm, unidas por costura 
interna. A bainha da barra deve ser pespontada com três costuras 
com ponto de cobertura inferior por embainhado a 30mm da 
borda; fechamento das laterais em overloque com ponto 
chuleado;   ombros unidos por três costuras com ponto de 
cobertura inferior;   etiqueta de identificação e conservação 
afixada internamente no centro do degolo costas.

 

 

21

 

R$ 13,30

 

R$ 279,30

 

26

 

UND

 

BERMUDA TACTEL –

 

Predominante na bermuda em tecido 4 
cabos de poliamida 100%, trama poliamida 78/68 texturizado, 
urdume poliamida 312/136 texturizado, com gramatura de 
170g/m² na cor Azul Marinho, com gramatura de 160g/m² e com 
bolso traseiro sobreposto do lado direito de quem veste a peça.

 

21

 

R$ 28,40

 

R$ 596,40

 

27

 

UND

 

ABRIGO PARA EDUCAÇÃO FÍSICA: Deverá ser confeccionado 
em Tactel, na cor Azul Marinho, com 56 fios no urdume e 48 fios 
na trama, com espessura de 0,20mm (+ ou –

 

0,02) com 
resistência mínima ao rasgamento de 13 kg urdume, 9 kg na 
trama por cm2. o fechamento deverá ser por zíper de nylon, na 
cor do tecido; o cordão deverá ser de nylon, com 3 mm de 
espessura, na cor azul marinho; o elástico deverá ser de 
borracha, revestido de algodão, com 35 mm de largura; Bolso 
inferior um de cada lado embutido, com vista de 150mm por 
30mm, colocados enviesados,; 8cm abaixo da costura do ombro, 
acima do peito no lado esquerdo de quem veste será bordado o 
Brasão da guarda Municipal.  COSTAS – com texto serigrafado 
com as descrições “GUARDA MUNICIPAL” em forma de 
semicírculo centralizado e com distancia de 90mm abaixo da 
costura do degolo, com extensão aproximada de 280mm, com 
letras MAIÚSCULAS de cor branca de altura aproximada de 
24mm e “PARACAMBI” logo abaixo do semicírculo de forma 
horizontal, com comprimento aproximado de 250mm, com letras 
MAIÚSCULAS de cor branca de altura aproximada de 24mm, 
deve conter o número do certificado de aprovação

 

70

 

R$ 66,00

 

R$ 4.620,00

 

28

 

UND

 

COLETE BALISTICO -Especificações: Colete de proteção 
balística nível IIIA, confeccionado com predominância de material 
em ARAMIDA podendo ser de até 10% de seu peso (placas 
balísticas nuas, dorsal e frontal), de outros materiais, mas que 
não desconstitua as características de leveza e flexibilidade 
dentro das condicionantes de peso dentro das exigências 
mínimas solicitadas e que resista a disparos de projéteis de arma 
de fogo até o calibre 9 mm FMJ, de alta velocidade (367 m/s), e 
calibre .44 Magnun de alta velocidade (436 m/s), ambos com 
variação de no máximo de 15 m/s.  Das Exigências: O material 
desta especificação deverá obedecer às normas exigidas pelo 
Ministério da Defesa –

 

Exército Brasileiro, por meio do Campo de 
Provas de Marambaia, de acordo com a norma de proteção 
Padrão NIJ – Standard – 0101.04, no que diz respeito às normas 
balísticas, como também às exigências complementares abaixo 
descritas: a) Não ultrapassar o nível de flexibilidade da ordem de 
70% da extensão vertical do painel, com a respectiva capa 
externa e interna; b) A massa total ou peso dos painéis balísticos, 
sem as capas, não devem exceder o peso máximo de 5,10

 

Kg/m2, admitindo- se uma variação para mais de até 10%, ou 
seja, poderá totalizar até 5,610 Kg/m2. Com velclofemea nas 
costas para colocação de velclo macho com osdizeres Guarda 
Municipal em letras maiúsculas

 

70

 
R$ 

1.1.760,00

 R$ 
123.200,00

 

29  UND  

TARJETA EM PLACA RETANGULAR DE ACRÍLICA - A tarjeta 
deverá ser confeccionada com: uma placa de acrílico de 2,5 mm 
de espessura com 70 a 75 mm de comprimento e 15mm de 
largura; uma placa de acrílico de 1,0 mm de espessura com 70 a 
75 mm de comprimento e 15 mm de largura; dois pinos 
pontiagudos de latão de 1,4 mm de diâmetro; e dois prendedores 
em material sintético plástico macio, metal ajustável com mola ou 
borracha. A tarjeta deverá ser formada por duas peças de acrílico 

 

70  
 
R$ 23,80  R$ 1.666,00  
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transparentes.A primeira (peça posterior), com 2,5mm de 
espessura,denominada base, receberá os pinos de latão e pintura 
na face anterior, na tonalidade dourada

 

Todas as superfícies externas deverão ser planas, lisas e polidas, 
com cantos vivos e retos, com exceção das bordas frontais da 
peça anterior, que deverão ser abauladas.   Deverá haver na face 
anterior da peça de acrílico posterior, denominada base, o nome 
de guerra do agente com letras maiúsculas, grafados em letras de 
forma pretas.   As letras deverão ser grafadas em fonte Arial 
Narrow, tamanho 22. As inscrições deverão estar centralizadas na 
placa de acrílico.

 

30

 

UND

 

DISTINTIVO - Distintivo de Boina com o brasão da Guarda 
Municipal de Paracambi colorido em alto relevo. Com presilhas de 
metal.  fabricado com material em bronze, com banho em 
dourado, resinado colorido, com sistema de fixação para boina 
francês através de 02 (dois)

 

fechos de bronze dourado.

 

70

 
 

R$ 58,90

 

R$ 4.123,00

 

31

 

UND

 
BIBICO -BIBICO Tecido: Gabardine 0484 Pantone: A94 – 194013 
TCD Cor: Azul Marinho 01 - Tecido composto por 67% de 
poliéster, 33% em algodão, viés na cor azul claro, com a aba 
virada em todo seu redor, cruzando as duas pontas na frente, à 
esquerda sobre a direita, tendo na parte central da aba 70 mm de 
altura, na parte da frente 50 mm, e na parte traseira 30 mm; 
carneira do mesmo tecido, em gramatura de 265g/m².

 70

 
 

R$ 25,10

 

R$ 1.757,00

 

32

 

PAR 

SAPATO FEMININO DE SALTO BAIXO

 

-confeccionado em 
couro, de vaqueta cromada sem biqueira, sem enfeites e na cor 
preta; solado e saltos em borracha vulcanizados ou palmilhados, 
com frisos ou garras antiderrapantes, na mesma cor do sapato, 
sem detalhes, enfeites ou logotipos; modelo clássico com bico 
arredondado com salto de 20mm. *Figura meramente ilustrativa. -

 

SAPATO FEMININO scarpin DE SALTO MÉDIO -

 

Uniforme 
Uniforme cor preta; b) seu modelo é clássico, sendo decotado e 
com o bico fino; a gáspea é toda em pelica ou couro preta e tem a 
borda pespontada; apresenta salto médio e fino com 50mm de 
altura, forrado com pelica ou napa vacum também preta;  o solado 
é de borracha vulcanizada; a parte interna é toda forrada com 
raspa de couro e tecido.

 

24

 

R$ 123,00

 

R$ 2.952,00

 

33

 

UND

 

CALÇA SOCIAL AZUL MARINHOconfeccionado em sarja de 
poliéster (67%)/algodão (33%); de forma ligeiramente tronco-
cônica, boca inferior seccionada obliquamente da frente para 
retaguarda, bainha simples, com quatro bolsos embutidos, sendo 
dois laterais e dois na parte traseira; c. bolsos traseiros com 
pestanas de 40 mm nas duas extremidades e 50 mm no centro; 
no cós, sete passadores simples, dispostos na frente, nos lados e 
atrás para receber o cinto; e. aberta na frente por uma braguilha 
dupla, fechada por fecho ecler de poliéster da mesma cor do 
tecido, complementado por um gancho de segurança de metal na 
parte interna do cós;

 

70

 

R$ 43,50

 

R$ 3.045,00

 

34
 

UND
 

QUEPE FEMININO AZUL MARINHO

 
– Casquete 01 - 

Confeccionado em material plástico, forrado totalmente por tecido 
de cetim, 02 - Na cor azul marinho de forma oval, 03 - Tendo a 
copa, aproximadamente 120 mm de altura, de acordo com o 
número de casquete, sendo que da base ao topo, ela é levemente 
afunilada, com parte superior achatada; 04 - A aba é ligada à 
copa no seu limite inferior por uma cinta de elastano, na cor preta, 
de 30 mm de largura, tendo a parte de trás, uma dobra para cima 
que se inicia rente à aba frontal e se estende por todo o meio 
círculo traseiro, se elevando a 45 mm no seu ponto mais alto; 05 - 
Na parte dianteira a aba é levemente caída, enquanto que na 
parte traseira é bem levantada, dando o formato final ao 
casquete; 06 - Toda a aba, em ambos os lados, será em veludo 
preto, com acabamento sintético em toda a borda; 07 - Todo o 
conjunto é forrado em tecido branco de algodão que cobrindo 
toda a superfície interna, sendo arrematada na base, em toda a 

22
 

R$ 148,10
 

R$ 3.258,20
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sua extensão, por uma carneira preta de couro, com 35 mm de 
largura; 08 - Acompanhando a aba frontal e entre esta e a copa, 
logo abaixo da cinta elástica, uma jugular dourada de 15 mm de 
largura, com um laço frontal, confeccionada em galão de fio 
dourado, presa pelas extremidades por dois botões metálicos, de 
15 mm de diâmetro, tendo ao centro e sobre ele, talhado em 
relevo, o símbolo da AGMG. 09 - O distintivo de cobertura será 
bordado.

 

 

35

 
 

UND

 CINTO EM CORREIA DE NYLON - 1100 mm e, no maximo 1400 
mm de com uma ourela, tendo minimo 1100 mm e, no maximo 
1400 mm de comprimento, largura de 35 mm e espessura de 2,5 - 
na cor preto, de forma plana, lisa e com uma ourela, tendo minimo 
mm; com fivela confeccionada em latao cor prata, fivela abaulada 
com forma aproximada de um retangulo.

 140

 

R$ 23,90

 

R$ 3.346,00

 

36

 

UND

 

PORTA TONFA

 

-

 

confeccionado em couro tipo soleta curtida ao 
cromo e recurtido ao tanino, na cor preta, hidrofugada, estampa 
box com brilho, com 2 a 2,2 mm de espessura, 90 mm de largura 
e 80 mm de altura; a extremidade inferior com espessura menor 
será dobrada para dentro e arrematada com a outra extremidade 
por 4 rebites nº 3 pretos em latão, formando uma alça e 
permitindo assim sua articulação no cinturão; terá fixada por 
rebite de latão preto nº 3,5, com arruelas interna e externa de 
latão oxidado no canto inferior

 

direito, uma tira de 175 mm de 
comprimento, 30 mm de largura e 2,8 a 3 mm de espessura, com 
botão de pressão de latão, com 15 mm de diâmetro, sendo todas 
as partes oxidadas, a cabeça do botão deverá ser revestida por 
uma calota em silicone, cor preta. Para segurar o cabo da tonfa, 
no canto inferior esquerdo, terá fixado por meio de 2 rebites 
pretos, em latão, uma meia argola de aço de 2,5 mm de 
espessura, que por sua vez prenderá a argola de aço de 5 mm de 
espessura por 38 mm no diâmetro interno.

 

70

 

R$ 24,10

 

R$ 1.687,00

 

37

 

UND

 

QUEPE MODELO MILITAR- Compõe-se de copa, armação, cinta, 
distintivo, forro, jugular, botões, carneira e pala. 02 - Sendo a 
copa confeccionada em tecido de poliéster lã, 03 - Na cor AZUL 
MARINHO, 04 - Com armação de aço inoxidável e entretela de 
crina; 05 - A armação é feita de papelão-fibra, forrada de oleado 
preto, debruado em toda a volta com o mesmo oleado, tendo uma 
lâmina metálica de 80 mm de altura na parte dianteira superior; 06 
- A cinta é em veludo preto, com 40

 

mm de largura e com a 
costura sob o distintivo; 7) Forro é de tecido fino, sobre o qual é 
costurada uma cobertura plástica, e é colocado em toda a parte 
interno da copa, sendo confeccionado da mesma maneira que a 
face externa; 08 - A jugular é confeccionada com galão de fio 
dourado, e é presa nas extremidades por dois botões em metal 
dourado, talhados com o Brasão da Guarda Municipal, medindo 
cada um 15 mm de diâmetro; 09 - A carneira é de oleado ou 
couro marrom, de 40 mm de largura; 10 - A pala é na cor preta, 
presa e embutida na cinta da armação, formando com ela um 
ângulo de 125º, medindo de 55 mm a 70 mm de comprimento na 
parte frontal, abrangendo um arco variável de 250 mm a 280 mm. 
11 - O distintivo de cobertura será bordado.

 

58

 

R$ 148,00

 

R$ 8.584,00

 

38  UND  

CAMISA SOCIAL MANGA LONGA - AZUL CELESTE Tecido: 
SitelFill 0406 Pantone: 007 -

 
110601TC 01 - Confeccionada de 

tecido 83% poliéster e 17% algodão, na cor azul celeste, com 
gramatura de 160 g/m², de talhe social. Sem bolsos; 02 - Pala em 
tecido duplo

 
na parte superior das costas, prendedor junto à 

costura do ombro. 03 -
 

Aberta em toda sua extensão com 
fechamento realizado por 07 (sete) botões de cor branca, o 
primeiro na gola e o último a 100 mm da borda inferior da bainha, 
o restante distribuídos esteticamente e com espaços regulares 
entre si. 04 - Gola de tecido duplo, modelo social, com barbatanas 
plásticas e entreteladas. Colarinho e gola de cantos vivos. - 
Mangas compridas, com carcela abotoadas por um único botão. 
06 - Medida padrão comprimento 75cm e 64cm manga com 
punho  

70  R$ 91,50  R$ 6.405,00  



documento
assinado

digitalmentePrefeitura de Paracambi

DIAGRAMAÇÃO

CPD
 Para verificar conformidade do certificado digital acesse o link ( https://verificador.iti.gov.br/ ) e faça upload do documento.

terça-feira. 4 de fevereiro de 2020 Página 10 - Edição 001D.O.E. Prefeitura Municipal de Paracambi

  

 
39 

 
UND 

GRAVATA  - Cor Preta, Gravata vertical unisex confeccionada em 
tecido de seda, na cor preta, com 74g/m² de gramatura, 
composição de 100% seda. • TAMANHO: O tamanho padrão da 
gravataserá de 140 cm 

 
70 

R$ 19,80 R$ 1.386,00 

40 UND 

TÚNICA - Cor Azul Marinho Tecido: Gabardine 0484 Pantone: 
A94 – 194013 TCD 01 - Em tecido com 67 % de poliéster e 33 % 
algodão, na cor azul-marinho, com gramatura de 265 g/m². 02 - 
Gola aberta de paletó, sem trespasse, folgada no peito e nos 
ombros, sem enchimento e ligeiramente cintada. - Costuras no 
meio das costas de alto a baixo, aberta no centro a partir da 
cintura. 04 - Mangas com punhos retos, altos, de canhões de 100 
mm de altura nas costuras internas e 120 mm de altura nas 
externas. 05 - Os 02 bolsos superiores possuem os ângulos 
inferiores chanfrados. Os bolsos superiores com dimensões 
variando entre 110 mm de largura x 125 mm de altura ou 145 mm 
de largura x 145 mm de altura. 07 - Os bolsos inferiores de 
ângulos inferiores chanfrados, com as dimensões variando entre 
160 mm de largura x 200 mm de altura ou 175 mm de largura x 
220 mm de altura, conforme o tamanho da túnica. 08 - As 
pestanas dos bolsos superiores terão um mínimo de 50 mm de 
altura e as dos bolsos inferiores um mínimo de 60 mm, ambas 
abotoadas com botões pequenos, dourados, sendo o primeiro 
colocado na linha das costuras inferiores das pestanas dos bolsos 
superiores e o ultimo na linha das costuras das pestanas dos 
bolsos inferiores. 09 - Lapelas do mesmo tecido da túnica partindo 
das mangas abotoando na túnica em suas extremidades 
superiores através de um botão dourado de tamanho pequeno. 10 
- O comprimento da túnica deve atingir no máximo a dobra do 
dedo polegar, quando o braço estiver sobre a perna, na posição 
vertical. 11 - As medidas do produto vão seguir o padrão militar, 
tendo medida padrão”, com 85cm comprimento e 64cm manga 
com punho, 

70 R$ 208,90 R$ 14.623,00 

 
41 

UND 

SAIA SOCIAL- Cor Azul Marinho Tecido: Gabardine 0484 
Pantone: A94 – 194013 TCD 01 - Confeccionada de tecido de 67 
%poliéster e 33% algodão, tipo social, na cor azul marinho e com 
gramatura de 265 g/m². 02 - Braguilha fechada por zíper de 
poliéster, na mesma cor do tecido, complementada por um 
gancho metálico de segurança na parte interna do cós. 03 - Cós 
de 40 mm com forro entretelado, tipo social, guarnecido por 08 
(oito) passadores nos cos, com aplicação interna de entretela 
termocolante, tendo ainda, internamente. Na parte traseira, uma 
costura de ponta a ponta, ao centro da saia, finalizando 150 mm 
acima da bainha da saia, dando lugar a uma abertura 
devidamente arrematada,com prega macho que irá flexibilizar os 
movimentos das pernas. 05 - Confeccionada sem bainha, 
devendo ser overlocada em sua extremidade. A bainha será feita 
na altura dos joelhos, e terá 20 mm de largura. 

 
44 

R$ 73,10 R$ 3.216,40 
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42

 

UND

 

CAMISA DE PASSEIO SOCIAL UNISSEX – confeccionada em 
100% poliéster na cor azul claro;ligeiramente cintada, aberta ao 
meio, na frente, em toda a extensão, sem carcela, abotoando por 
uma ordem de cinco botões BRANCOS, ficando o primeiro a 50 
mm acima da linha das pestanas dos bolsos, o último à altura do 
quadril e os demais eqüidistantes, com caseados verticais;  
externamente, na parte superior da frente, dois bolsos, aplicados 
à altura do peito, de forma retangular, tendo no sentido vertical 
uma grega, em forma de macho, de 40 mm de largura, 
equidistante dos lados; d. os bolsos possuem os ângulos 
inferiores chanfrados, 10 mm no sentido horizontal e 10 mm no 
vertical, nas dimensões mínimas de 120 mm x 140 mm nos 
mesmos sentidos e são fechados por pestanas, também em 
forma retangular, com dimensões mínimas de 120 mm x 50 mm, 
abotoando ao centro;  gola com entretela dura, tipo colarinho 
esporte, inteiriça;  mangas curtas com bainha de 25 mm, de 70 a 
100 mm acima dos cotovelos;  dever á ser bordado na parte 
superior da manga esquerda, 40 mm abaixo da costura, faixa 
semicircular, em campo preto, contendo a inscrição “GUARDA 
MUNICIPAL” em caracteres maiúsculos, na cor amarela,  deverá 
ser bordado na manga esquerda, a 70mm da costura, o Brasão 
do Município de PARACAMBI, medindo 70mm de altura e 55mm 
de largura; i. deverá ser bordado na manga direita, a 70mm da 
costura, o símbolo da Guarda Municipal, medindo 80mm de altura 
e 65mm de largura; j. costas lisas; l. aplicam-se sobre as costuras 
dos ombros dois passadores simples, feitos do mesmo tecido, 
com 90 mm de comprimento por 45 mm de largura, onde serão 
afixadas as insígnias;

 

70

 

R$ 48,99

 

R$ 3.429,30

 

 

43

 
 

UND

 
BONÉ (COBERTURA) – Boné em tactel na cor BRANCA 
(trânsito), formato que proteja contra incidência dos raios solares 
e com melhor visibilidade devido a aba, boné com velcro para 
ajuste, com forro na parte traseira, regulador em velcro.   Na 
frente bordado o brasão da Guarda

 

municipal. 

 

 

20

 

R$ 15,80

 

R$ 316,00

 

 

44

 
 

UND

 CINTURÃOTRANSITO –

 

Fabricado com nylon BRANCO 
resistente e costura reforçada, 1400mm de comprimento, 50mm 
de largura e 25mm de espessura, com sistema de regulagem em 
velcro e duas presilhas para prender ao cinto social, sem ilhoses, 
com fivela de plástico rígido(poliuretano) com fechamento TicTac.

 

 

20

 

R$ 61,50

 

R$ 1.230,00

 

 

45

 
 

UND

 
POCHETE TATICA –

 

Pochete tática transito, confeccionada em 
duratran/nylon, na cor branca, bolso principal com fechamento em 
zíper, bolso secundário com fechamento em zíper, fita com 
regulagem em velcro, passador de cinto em nylon com regulagem 
e fechos plásticos TicTac, comprimento 26cm  e de largura 21cm.

 20

 

R$ 83,10

 

R$ 1.662,00

 

 

46
 

 

UND
 

PORTA TONFA

 

-

 

confeccionado em couro tipo soleta curtida ao 
cromo e recurtido ao tanino, na cor branca, hidrofugada, estampa 
box com brilho, com 2 a 2,2 mm de espessura, 90 mm de largura 
e 80 mm de altura; a extremidade inferior com espessura menor 
será dobrada para dentro e arrematada com a outra extremidade 
por 4 rebites nº 3 pretos em latão, formando uma alça e 
permitindo assim sua articulação no cinturão; terá fixada por 
rebite de latão preto nº 3,5, com arruelas interna e externa de 
latão oxidado no canto inferior direito, uma tira de 175 mm de 
comprimento, 30 mm de largura e 2,8 a 3 mm de espessura, com 
botão de pressão de latão, com 15 mm de diâmetro, sendo todas 
as partes oxidadas, a cabeça do botão deverá ser revestida por 
uma calota em silicone, cor branca. Para segurar o cabo da tonfa, 
no canto inferior esquerdo, terá fixado por meio de 2 rebites 
pretos, em latão, uma meia argola de aço de 2,5 mm de 
espessura, que por sua vez prenderá a argola de aço de 5 mm de 
espessura por 38 mm no diâmetro interno

 

 

20
 
R$ 24,10

 
R$ 482,00

 

47  
 

UND  

PORTA TALONARIO
 

-
 

feito em forma de bolsa em poliéster 
interno e externo com enchimento em eva tendo na tampa 
superior o velcro macho para que o mesmo funcione como 
fechamento para fixar o fechamento. portatalonario, cor preto, 
com tamanho bolsa de nylon 600 para porta blocos, medindo 
15x27x06 cm, com lapela para fecho de velcro. suporte para 
cinturão.  

 

70  R$ 26,30  R$ 1.841,00  

48  UND  PORTA TALONARIO  -  feito em forma de bolsa em poliéster 
interno e externo com enchimento em eva tendo na tampa 

20  R$ 26,30  R$ 526,00  
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superior o velcro macho para que o mesmo funcione como 
fechamento para fixar o fechamento. portatalonario, cor branco, 
com tamanho bolsa de nylon 600 para porta blocos, medindo 
15x27x06 cm, com lapela para fecho de velcro. suporte para 
cinturão.

 

49

 

UND

 

CONJUNTO DE

 

MANICACAS Descrição geral: Usado por 
Guardas Municipais Masculinos e Femininos, bordado em 
material sintéticoI. Aplicado na parte superior da manga esquerda 
, 40 mm abaixo da costura da camisa dos uniformes ;  Compõe-se 
de uma faixa semicircular com 115 mm de comprimento e 20 mm 
de largura (raio igual a 80 mm), em campo preto, contendo a 
inscrição "GUARDA MUNICIPAL" em caracteres maiúsculos, na 
cor amarela, sendo completado por bordaduras, interna na cor 
marrom e externa na cor amarela, com linha 100% poliéster 120. 
A bandeira do estado do Riode Janeiro bordada logo abaixo no 
lado esquerdo e o brasão da Guarda municipal na manga

 

do lado 
direito dos uniformes, 40 mm abaixo da costura da camisa dos 
uniformes

 

1050

 

R$ 17,40

 

R$ 18.270,00

 

 

R$ 331.880,82 (Trezentos e trinta e um mil oitocentos e oitenta reais e oitenta centavos).

 
 

 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 

Nº 002/GAB/2020.

 

PROCESSO  Nº  909/2019. 

 

LICITAÇÃO 

 

Nº 016/CPL/2019

 

VALIDADE: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA.

 

PARTES: SUPERINTENDENCIA DA DEFESA CIVIL  & ISLA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS 

LTDA. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS AGENTES DA DEFESA 

CIVIL DO MUNICÍPIO DE PARACAMBI.

 

VALOR TOTAL: R$ 19.066,00 (Dezenove mil e sessenta e seis reais).

 

DATA DA ASSINATURA: 24/01/2020.

 
 

ITEM UND

 

DESCRIÇÃO

 

QTDE

 

VALOR 
UNIT

 
VALOR 
TOTAL

 

01

 

UM

 CINTO

 

confeccionado em Nylon, na cor azul marinho, com 
3,30cm de largura e comprimento 1,20m, terá numa das 
extremidades uma fivela metálica parteada, com fixador de cinta 
e uma ponteira do mesmo metal.

 40

 

R$ 40,10

 

R$ 1.604,00

 

02
 

UMA
 

CALÇA

 

Defesa Civil Rip Stop 70% poliéster e 30% algodão, na 
cor Azul Marinho Pantone (194040 TP), deve conter seis bolsos, 
sendo dois embutidos na frente em forma de faca, com forro na 
mesma cor e tecido da calça (155mm x 260mm), presos por 
costuras duplas, medindo aproximadamente 135mmx160mm e 
dois bolsos sanfonados medindo 170x210 mm com portinholas 
nas laterais, com abertura do sanfonado medindo 41 mm de 
profundidade, prega macho ao centro dos bolsos medindo 40 
mm de largura. Borda em dobra dupla com 20 mm de

 

largura, 
com velcrom costurado em pesponto simples abaixo da borda 
sobre a prega macho. Pespontado com pesponto simples com 
travetes de segurança nas bordas dos bolsos e portinholas, 
costuradas no sentido vertical e dois bolsos traseiros no mesmo 
tecido da calça medindo 140 x 165 mm com portinholas nas 
laterais, com abertura do sanfonado medindo 35 mm de 
profundidade, prega macho ao centro dos bolsos medindo 36 
mm de largura. Borda em dobra dupla com 20 mm de largura, 
com velcrom costurado em pesponto simples abaixo da borda 
sobre a prega macho. Pespontado com pesponto simples com 
travetes de segurança nas bordas.

 

40
 
R$ 108,10

 
R$ 4.324,00

 

03
 

UM
 

BONÉ
 

em brim, construção em tela, gramatura (g/m²): 210 g/m2, 
composição 100% algodão, na cor azul marinho (referência 
pantone 19.4013). LOGOTIPO DEFESA CIVIL: bordado com 
5,5cm de largura, por 5,5cm de altura, com ajuste traseiro com 
velcro., no lado esquerdo  e direito o dizer “ Emergência 199”  

40
 
R$ 22,00

 
R$ 880,00

 

04  UMA  

CAMISA malha fria 100% algodão, 2 (duas) cores, na parte 
superior na cor laranja Pantone (161462 TP),na parte inferior, na 
cor Azul Marinho Pantone (194040 TP), gola redonda em 100% 
poliéster, na cor laranja Pantone (161462 TP).  

Silk: no lado esquerdo Brasão da Defesa Civil 8,5 cm x 6,5, cm, 
no lado direito o Nome em branco e tipo sanguíneo em vermelho 
em Silk. Na manga do lado esquerdo silk com o dizer 

40  R$ 19,80  R$ 792,00  
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“Emergência 199”, lado direito o dizer “ Prefeitura de Paracambi”.  
Nas costas a palavra “Defesa Civil”, em semicírculo, e a palavra 
“Paracambi-RJ” em azul royal 
 

05 UMA 

CAMISA POLO, malha Piquê fio 30/1 penteada mercerizada, 
composição: 100% algodão, fio 30.1 Penteado; 2 (duas) cores, 
na parte superior na cor laranja Pantone (161462 TP),na parte 
inferior, na cor Azul Marinho Pantone (194040 TP). Gola friso 
sanfonado, composição doo fio 5 % elastano e 95 % algodão fio 
30.1, na cor Azul Marinho Pantone (194040 TP), peitilho tipo Poti 
fechamento através de 2 botões, altura proporcional a cada 
tamanho, formação entretelada, na cor laranja Pantone (161462 
TP).  
Bordado: no lado esquerdo do peito Brasão da Defesa Civil 8,5 
cm x 6,5, cm, no lado direito do peito Nome em branco e tipo 
sanguíneo em vermelho bordado. Na manga do lado esquerdo 
silk com o dizer “Emergência 199”, lado direito o dizer “ Prefeitura 
de Paracambi”.  
Nas costas a palavra “Defesa Civil”, em semicírculo, e a palavra 
“Paracambi-RJ” em azul Royal. 

40 R$ 51,90 R$ 2.076,00 

06 UM 

AGASALHO em Rip Stop 70% poliéster e 30% algodão, 2 (duas) 
cores, na parte superior na cor laranja Pantone (161462 TP), 
com bolso lateral, no lado esquerdo medindo 14,5 cm altura x 
12,5 cm largura. Faixa refletiva na altura do peito, em toda 
circunferência do agasalho, medindo 3,5 cm. Na parte inferior, na 
cor Azul Marinho Pantone (194040 TP), com 2 (dois) bolsos 
facas, medindo 18,5 x 19,5. Manga parte superior na cor laranja 
Pantone (161462 TP), faixa refletiva na altura do cotovelo, em 
toda circunferência, medindo 3,5 cm. Acabamento em viés (rip 
stop) na cor laranja, com abertura em zíper reforçado (na cor 
......), gola com 5,0 cm de largura.Silk: parte superior abaixo do 
bolso do lado esquerdo como Brasão da Defesa Civil 8,5 cm x 
6,5, cm. no lado direito o Nome em branco e tipo sanguíneo em 
vermelho em Silk Na manga do lado esquerdo silk com o dizer 
“Emergência 199”, lado direito o dizer “ Prefeitura de Paracambi”.  
Nas costas a palavra “Defesa Civil”, em semicírculo, e a palavra 
“Paracambi-RJ”, em Azul Royal. 

40 R$ 159,90 R$ 6.396,00 

07 UM 

COLETE em Rip Stop 70% poliéster e 30% algodão 2 (duas) 
cores, na parte superior na cor laranja Pantone (161462 TP), na 
parte inferior, na cor Azul Marinho Pantone (194040 TP), 2 
bolsos chapados com lapelas e fechamento em Ziper de 0,10 
cm, na parte superior medindo 7 cm, e dois bolsos tipo Caixinha, 
medindo 23 cm, na parte inferior, com fechamento em velcro. 
Faixa refletiva na altura do peito, em toda circunferência do 
colete, medindo 3,5 cm.  
Bordado: parte superior acima do bolso do lado esquerdo como 
Brasão da Defesa Civil 8,5 cm x 6,5, cm, no lado direito o Nome 
em branco e tipo sanguíneo em vermelho bordado. Nas costas a 
palavra Defesa Civil, em semicírculo, e a palavra Paracambi-RJ 
em azul Royal. 
 

40 R$ 74,85 R$ 2.994,00 

 
R$ 19.066,00 (Dezenove mil e sessenta e seis reais). 
 

 
PARACAMBI, 27 DE JANEIRO DE 2020 

. 
 
  

Cleiton Dutra da Silva
Chefe de Gabinete 
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