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ANEXO III 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

1.1.  O presente termo tem por objeto a AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO COMPLETO para 

uso dos novos Guardas Municipais que iniciarão a academia, conforme Edital PMD 

04/2018 publicado no D.O. n° 4.465 – Suplementar, em 08/03/2018. 

  

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

2.1. O processo licitatório se dará por meio de Pregão por Lotes, tendo como base a Lei 

n° 8.666, de 21 de Junho de 1993 e a Lei n° 10.520, de 17 de Julho de 2002.  

 

3.        ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

Lote 01 

Código Item Quantidade 

53.694 

CALÇA OPERACIONAL - azul noturno, confeccionado em tecido rip stop, 

composição 70% poliéster e 30% algodão, com gramatura de 220 g/m2 (+/- 5%), 

cós postiço com 4,0 cm de largura entretelado e enchance traseira, fechamento 

através botão, 8 passantes inseridos na parte inferior do cós, vista embutida com 

zíper, 2 bolsos frontal embutidos com abertura tipo faca, 2 bolsos laterais nas 

pernas com tampa e fechamento em velcro , reforço do mesmo tecido em costura 

matelassê nas pernas dianteiras abaixo do joelho e reforços em meia lua do mesmo 

tecido em costura matelassê na junção dos traseiros e na frente até a altura do 

zíper. Passantes e bolsos devidamente travetados. 

186 

53.695 

CAMISA MANGA CURTA - confeccionado em tecido rip stop, cor azul marinho 

noite composição 70% poliéster e 30% algodão, com gramatura de 220 g/m2 (+/- 

5%), colarinho com pé de gola entretelado, frente aberta com fechamento através 

de botões e caseados (no pé de gola sentido horizontal e os demais sentido 

vertical), vista macho, reforço do mesmo tecido com costura em matelassê, palas 

traseira e dianteiras em tecido duplo; 2 bolsos chapados com tampa e fechamento 

através de botão e prega ao centro, platinas fixas nos ombros e presas por caseado 

e botão, fecho de contato sobre o bolso direito (de quem veste) para tarja de 

identificação; costas com pala em tecido duplo e pregas laterais de 3 cm de 

profundidade; Deverá ser confeccionado, costurado e ou bordado e pregados dos 

seguintes distintivos: - 01(uma) Bandeira do município de Dourados, 02(duas) 

divisas de ombro e duas tarjetas sendo 01 (uma) escrita GUARDA MUNICIPAL e 

01(uma) com NOME e tipagem sanguínea, todas devidamente costuradas na peça. 

186 

53.696 

CAMISA MANGA LONGA - confeccionado em tecido rip stop, cor azul marinho 

noite , composição 70% poliéster e 30% algodão,  com gramatura de 220 g/m2 (+/-

5%), colarinho com pé de gola  entretelado, frente aberta com fechamento através 

de botões e caseados (no pé de gola sentido horizontal e os demais sentido 

93 
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vertical), vista macho,  reforço do mesmo tecido com costura em matelassê  palas 

traseira e dianteiras em tecido duplo; 2 bolsos chapados com tampa e fechamento 

através de botão e prega  ao centro, platinas fixas nos ombros e presas por 

caseado e botão, fecho de contato sobre o bolso direito (de quem veste) para tarja 

de identificação; costas com pala em tecido duplo e pregas laterais de 3 cm de 

profundidade; Deverá ser confeccionado, costurado e ou bordado e pregados dos 

seguintes distintivos: 

- 01(uma) Bandeira do município de Dourados, 02(duas) divisas de ombro e duas 

tarjetas sendo 01 (uma)  escrita GUARDA MUNICIPAL e 01(uma) com NOME e 

tipagem sanguínea, todas devidamente costuradas na peça. 

53.697 

BONÉ - confeccionado em tecido rip stop, cor azul marinho noite, composição 70% 

poliéster e 30% algodão, com gramatura de 220 g/m2 (+/- 5%), com aba, na parte 

frontal bordado logo guarda municipal e laterais bandeira do município e do estado, 

fechamento com acabamento em couro e presilha de metal cor ouro velho, 

Tamanho único, fecho em couro preto, bordado frente e laterais. 

93 

Lote 02 

Código Item Quantidade 

49.541 

CAMISETA BRANCA - Serigrafia - Camiseta confeccionada em malha PV na 

composição (67%poliéster 33% viscose) fio 30/1 com gramatura de 160 g/m², com 

tolerância de +/- 5% na cor branca.  A gola modelo redondo será em ribana na 

composição 1x1 (97% algodão fio 30/1 e 3% elastano  lycra fio 70) com gramatura 

de 270 g/m², com tolerância de +/- 5%  na cor da camiseta e devera ser costurado 

máquina overloque ficando com 2,0cm pronta. As laterais ombros e mangas da 

camiseta devem ser costurados em máquina overloque. A barra corpo e das 

mangas devem ser rebatidas com largura de 2,0 cm em máquina galoneira de duas 

agulhas largas. A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco, afixada em 

caráter permanente e indelével na parte interna de cada peça, no centro do decote 

costa. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes 

e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, símbolos/instruções 

de lavagem, tamanho. A peça confeccionada deve estar isenta de qualquer defeito 

que comprometa a sua apresentação. A camiseta terá estampas em serigrafia, com 

brasão da GUARDA MUNICIPAL e escrita GUARDA MUNICIPAL nas 

costas.TODOS OS TAMANHOS DA TABELA DE MEDIDA. 

372 

Lote 03 

Código Item Quantidade 

49.542 

COTURNO - confeccionado em couro curtido ao cromo, vaqueta box extra brilho, 

espessura18/20mm,cano em  lona 10 impermeável de algodão, zíper embutido na 

lateral, reforço nas laterais do cano em tiras de algodão de 50mm, e na parte 

superior e atrás , de 25mm,parte superior: cano,  gáspea, biqueira lisa, contraforte e 

língua Fole, Cano aberto na frente, com carreiras de 10 ilhós em alumínio, solado 

com  salto em única peça em Borracha – com desenho  antiderrapante , fixado por 

processo de colagem industrial  e costurado ao cabedal em toda sua lateral. altura 

do salto – 4,00 cm e da sola 2,5 cm, (aproximado) parte interna, composta por 

palmilha de montagem e palmilha de Alta Performance removível e de fácil 

higienização. Palmilha  2,5 cm salto – 1,00 cm sola, duas válvulas de latão (ilhós 

respiro) – na face interna de cada pé para drenagem, de água e suor. 

186 
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Lote 04 

Código Item Quantidade 

49.544 

CINTO DE NAYLON COM FIVELA DE ROLETE - cor azul marinho com ponteira e 

fivela nas seguintes medidas 0,03 metros de largura x 1,40 metros (aproximado) de 

comprimento fivela de metal inox com 0,036 de largura e 0.056 (aproximado) de 

comprimentos bordas arredondadas com ponteiras metálicas de 0,03 de largura por 

0.010 (aproximado) de comprimento, com garras de pressão do mesmo material da 

fivela, personalizada GM (letra cheia) (guarda municipal). 

93 

53. 739 

CINTO DE GUARNIÇÃO COMPLETO – Cinto de guarnição confeccionado em 

Nylon espessura de 50 milímetros, (aproximado) costurado velcro por toda extensão 

das peças divididos 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 interno em borracha EVA de 3mm 

de espessura, forro em tecido aerado antibactericida e acabamento em fitas 100% 

polipropilento. Travamento no cinto por fecho de contato de 25mm 100% poliamida 

de resistência mínima de 5.000 ciclos, de  espessura de 90mm. Porta algema 

confeccionado em tecido cordura com fechamento em velcro. Porta Tonfa 

confeccionado 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 duplo embutido. 

93 

 

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas ocorrerão pela seguinte Dotação Orçamentária: 

04.00 – Guarda Municipal de Dourados 

04.01 – Guarda Municipal de Dourados 

06.181.704 – Prog. Desenvolvimento das Políticas das Ações de Defesa Social 

2.007 – Coordenação e desenvolvimento das atividades da Guarda Municipal 

33.90.30.00 – Material de consumo  

 

5. ENTREGA 

5.1. Os uniformes e demais acessórios deverão ser entregues no Departamento 

Administrativo da Guarda Municipal, sito à Rua Av. Joaquim Teixeira Alves, 4.120 – 

Jd Caramuru, na cidade de Dourados/MS, respeitando, obrigatoriamente, a 

quantidade determinada, sendo os mesmos recebidos por servidor integrante da 

Comissão Permanente de Recebimento de Mercadorias no horário compreendido 

entre das 07h30h as 12h30. 

5.2. O prazo para entrega do fardamento completo será de 45 (quarenta e cinco) dias a 

partir da emissão da Autorização de Fornecimento pelo Departamento Administrativo 

da Guarda Municipal e da ciência da CONTRATADA. Os uniformes e demais 
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acessórios deverão ser entregues devidamente identificados acondicionados em 

embalagens lacradas e em perfeitas condições para o armazenamento, sendo que, a 

falta do mesmo implicará no não recebimento destes por parte da Comissão de 

Recebimento. Somente serão aceitos os uniformes e demais acessórios, no ato de 

sua entrega, apresentarem a especificação exigida. Os itens recusados pelo 

contratante deverão ser substituídos, automaticamente, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, contados da data da Notificação, correndo por conta do fornecedor as despesas 

de devolução dos uniformes recusados. 

5.3. Não serão admitidos, para efeito de recebimento, uniformes que estejam em 

desacordo ou conflitante com quaisquer especificações descritas na Proposta de 

Preços. 

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

I. Emitir Nota de Empenho; 

II. Informar a contratada sobre a Nota de Empenho; 

III. Atestar a nota fiscal apresentada pela contratada; 

IV. Efetuar o pagamento de acordo com a nota fiscal emitida pela Contratada, 

depois de conferida pela Contratante; 

V. A Guarda Municipal colocará à disposição dos interessados os modelos do 

fardamento, bem como todas as informações necessárias à elaboração das 

propostas e todos os elementos para o levantamento dos dados relacionados 

ao fornecimento dos uniformes e demais acessórios. Essas informações 

poderão ser obtidas no Departamento Administrativo da Guarda Municipal de 

Dourados, sito à Av. Joaquim Teixeira Alves, 4.120 - Município de Dourados-

MS, no horário compreendido entre das 07h as 13h ou ainda pelos telefones 

(0XX67) 3424-2309 ou (0XX67) 3424-8894. 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

I. Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos materiais, nos 

termos da legislação vigente; 

II. Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal e as normas internas de segurança e medicina do trabalho; 

III. Na data de emissão do documento fiscal, o fornecedor deverá estar em dia 

com todas as condições de habilitação, ou seja, com todas as certidões 

exigidas na habitação no prazo de validade, sendo encaminhadas juntamente 

com a Nota Fiscal.  As certidões deverão estar dentro do prazo de validade, 
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onde tal descumprimento implicará o não recebimento das Notas Fiscais 

supra; 

IV. A contratada deverá manter-se durante todo o período do contrato, com as 

certidões necessárias regulares; 

V. A empresa contratada executará os serviços com pessoas de qualificação 

profissional adequada, utilizando-se de equipamentos e materiais apropriados 

e de boa qualidade; 

VI. A licitante deverá apresentar a documentação relativa a atestado de 

capacidade Técnica fornecida(s) por pessoa jurídica de direito publico ou 

privado, comprovando o fornecimento de materiais similares aos que aos que 

constituem o objeto da presente licitação; 

VII. No dia do julgamento da licitação, as empresas licitantes deverão apresentar; 

 Cartela de Tecidos Profissionais, com a devida composição do tecido, 

atestando que o material cotado refere-se à linha profissional; 

 Amostras de todos os itens citados acima. 

VIII. A empresa licitante vencedora para a confecção do fardamento deverá, 

primeiramente, fazer o levantamento das medidas da calça e da camisa e 

numeração de coturno, individualmente, dos servidores indicados pela 

Guarda Municipal, sem ônus para o Município, bem como deverá dispor de 

infraestrutura para eventuais trocas de numeração caso necessárias. 

 

8. DOS PRAZOS 

8.1. O prazo de vigência contratual será de 180 (cento Oitenta) dias a partir da Assinatura 

do contrato. 

8.2. Os pagamentos decorrentes à licitante vencedora serão efetuados em até 30 (trinta) 

dias após a entrega dos uniformes e apresentação da respectiva documentação 

fiscal, devidamente atestada pelo setor competente. 

 

9. DO PAGAMENTO 

9.1. Os pagamentos devidos a Contratada serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a 

entrega dos materiais e apresentação da respectiva documentação fiscal, 

devidamente atestada pelo setor competente. 

9.2. Quando do pagamento, a Contratada deverá estar em dia com todas as condições 

de habilitação exigidas na licitação, ou seja, as certidões negativas de débitos da 

União, Estado e Município deverão estar válidas (dentro do prazo de vencimento). 
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9.3. A Contratada deverá, obrigatoriamente, encaminhar os seguintes documentos 

quando da entrega dos materiais: 

a) 03 (três) vias da AF (Autorização de Fornecimento) encaminhada pela 

Contratante, que deverão estar devidamente assinadas pela empresa em 

local apropriado; 

b) Nota fiscal gerada pela aquisição dos materiais solicitados na AF. Caso a 

quantidade entregue seja menor da requerida na AF pela Contratante, a 

Contratada deverá informar por escrito, os motivos de não entrega dos 

materiais solicitados, os quais serão analisados pela Secretaria requerente e 

posteriormente será informado à mesma sobre a decisão; 

c) Certidões Negativas de Débitos: da União, do Estado, Município e Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas. Todas dentro do prazo de validade. 

9.4. A falta de um dos documentos solicitados no item anterior poderá implicar no 

não recebimento dos materiais e, consequentemente, da nota fiscal. 

 

10. DA GESTÃO DO CONTRATO 

10.1. O gestor do contrato será Silvio Reginaldo Peres Costa - Comandante da GMD, 

portador do CPF 614.899.991-91 e da Matricula 44.181-1. 
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ANEXO I  

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 

DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO INCISO IV DO ART. 4º 

(Redação dada pela Instrução Normativa RFB n.º 1.244, de 30 de janeiro de 2012) (Vide art. 3º da IN RFB n.º 
1.244/2012) 

 
Prefeitura Municipal de Dourados 

 

(Nome da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o n.º..... DECLARA à 

Prefeitura Municipal de Dourados, para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda 

da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição 

para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se 

refere o art. 64 da Lei n.º 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime 

Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar n.º 

123, de 14 de dezembro de 2006. 

Para esse efeito, a declarante informa que: 

I. Preenche os seguintes requisitos: 

a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de 05 (cinco anos), contado da data da emissão, os 

documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, 

bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua 

situação patrimonial; e 

b) Cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação 

pertinente; 

II. O signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à 

Secretaria da Receita Federal do Brasil e à entidade pagadora, imediatamente, eventual 

desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas 

informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei n.º 9.430, de 1996, o sujeitará, 

juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na 

legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei n.º 2.848 

de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei 

n.º 8.137, de 27 de dezembro de 1990). 

 

Local e data 

 

Assinatura do Responsável 

 

 


