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ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. VR.UNITÁRIO VR.TOTAL

4

LOTE DESCRIÇÃO LOTE QUANTIDADE DE ITENS

LOTE 04 2

1 CINTO DE GUARNIÇÃO COMPLETO UNID. 93

CINTO DE GUARNIÇÃO COMPLETO  Cinto de guarnição confeccionado em Nylon es
pessura de 50 milímetros, (aproximado) costurado velcro por toda extensão das peças divi
didos na dobra do cinto, para a fixação e regulagem, acabamento em viés debrum, fivela 
modelo três travas e passador 55 mm, (aproximado) ambos em polímero. Protetor lombar 
confeccionado em tecido de alta tenacidade 100% poliéster, gramatura de 256 g/m², trama
de bloqueio para rasgos (Rip Stop) e aplicação de resina hidro-repelente. Acabamento inte
rno em borracha EVA de 3mm de espessura, forro em tecido aerado antibactericida e acab
amento em fitas 100% polipropilento. Travamento no cinto por fecho de contato de 25m
m 100% poliamida de resistência mínima de 5.000 ciclos, de  espessura de 90mm. Porta a
lgema confeccionado em tecido cordura com fechamento em velcro. Porta Tonfa confecci
onado em tecido cordura, argola de metal e fechamento com botão de pressão. Coldre tipo
saque rápido para pistola 380, em polímero resistente e rígido, com porta carregador dupl
o embutido.2 CINTO DE NYLON COM FIVELA DE ROLETE UNID. 93

CINTO DE NYLON COM FIVELA DE ROLETE - cor azul marinho com ponteira e fivel
a nas seguintes medidas 0,03 metros de largura x 1,40 metros (aproximado) de comprime
nto fivela de metal inox com 0,036 de largura e 0.056 (aproximado) de comprimentos bor
das arredondadas com ponteiras metálicas de 0,03 de largura por 0.010 (aproximado) de c
omprimento, com garras de pressão do mesmo material da fivela, personalizada GM ( letr
a cheia) (guarda municipal).

Por intermédio de nosso representante legal, o(a) Sr.(a)  __________________________________________  infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n°   _______________     e 
do CPF n° _____________________________, apresentamos a presente proposta de preços, sendo que, até que o Contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de 
nossa parte, observado as condições do edital.

TOTAL GERAL R$0,00
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