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ESTUDOS PRELIMINARES

O presente estudo está em consonância aos dispositivos da Resolução
182/2017 do Tribunal de Justiça Militar, especialmente no que tange o Capítulo I, do Art.
8º.

A presente demanda consiste na aquisição de coletes para brigadistas, para
uso de servidores, empregados terceirizados e militares que irão compor  a Brigada de
Incêndio do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais.

I. DEFINIÇÃO, CARACTERIZAÇÃO, QUANTIFICAÇÃO E
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO A SER ADQUIRIDO:

a) Colete confeccionado em brim, na cor vermelha, com faixas refletivas na
cor prata, zíper frontal, bolso no peito lado direito com tampa e fechamento em velcro,
12cm largura x 15cm altura e fechamento em velcro e emblemas de identificação
“BRIGADA DE INCÊNDIO” nas costas, logo do Tribunal estampada no lado esquerdo
do peito e demais especificações e condições constantes deste termo de referência.

Modelos de Referência: conforme modelo constante no doc.(0182581)
b) Característica do tecido do colete:
Armação: Sarja 2x1 ou superior;
100% algodão;
Gramatura entre 208 (-5%) g/cm2 à 213 (+5%) g/cm2;
Fios de urdume por centímetro 39 (mínimo);
Fios de trama por centímetro: 17,7 (mínimo);
Solidez da cor a lavagem doméstica (NBR 10597 B1): Alteração
4/5;Transformação: 5;
Solidez da cor a lavagem com cloro (NBR 10597 C3): Alteração 4;
Cor: Vermelha.
Deve ser de primeira qualidade e confeccionado em tamanho único com

aproximadamente 66cm de altura x 63,5cm de largura, perfeitamente adaptável a homens e
mulheres adultos;

O produto não deverá apresentar desfiamento do tecido nem o esgarçamento
das costuras;

As bordas do tecido deverão ser contornadas em “debrum” com largura de 1
cm, confeccionado em algodão de mesma cor e tonalidade do tecido de modo a obter-se um
artigo de superior qualidade, fino acabamento e ótimo aspecto visual;

As faixas refletivas na cor prata medindo 5cm de largura na altura da cintura
e 2,5 cm na altura dos ombros, deverão estar dispostas conforme apresentado nos modelos
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de referência.
As faixas refletivas deverão possuir método eficiente de fixação ao colete.
b-1) Acabamento
O acabamento deve ser perfeito, com inspeção de limpeza final;
O produto não deverá encolher ou ficar retorcido após sucessivas lavagens;
O produto deve receber limpeza de fios e linhas excedentes das costuras;
As bordas aparentes deverão ser revestidas por costura tipo interlock (2

agulhas com 3 fios);
b-2) Costuras
As costuras não poderão apresentar descontinuidades e/ou desvios;
As costuras devem ser planas, a fim de evitar enrugamentos no decorrer do

uso e das lavagens;
As costuras do ombro deverão ser duplas;
b-3) Identificação Visual
Os emblemas devem ser aplicados serigraficamente (silk-screen),

diretamente sobre o tecido, no lado esquerdo dianteiro e nas costas, conforme apresentado
nos modelos de referência.

As tintas do processo serigráfico devem ser de primeira qualidade com
cores firmes, que não descorem e não apresentem manchas, mesmo após sucessivas
lavagens.

Todos os materiais utilizados nos coletes deverão apresentar boa
durabilidade e perfeito funcionamento.

b-4) Quantidade: 50 (cinqüenta) unidades.
NOTA:Todas as características dos coletes deverão estar em conformidade

com o padrão apresentado nos modelos de referência.
 
II. RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA E QUANTIDADE A SER

ADQUIRIDA:
Considerando a necessidade de dotar a sede da Justiça de Militar Estadual

de uma Brigada de Incêndio, para atuação conforme preconiza as normas de segurança em
vigor, em especial o Decreto Estadual nº 44.476/2008, a Lei 14.130/2001 e a IT – 12 do
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, onde é necessário treinar e capacitar está
brigada, faz-se necessário a aquisição de coletes para identificação. A brigada de incêndio,
será composta por 44 (quarenta e quatro) integrantes, devidamente instruídos e treinados.
No entanto, está sendo pretendida a aquisição de 50 (cinqüenta) unidades, onde, 06 (seis)
unidades serão usados como reserva técnica do CESI, para suprir qualquer extravio ou
dano eventual nos coletes distribuídos aos brigadistas.
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III. DEMONSTRAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DO
PARCELAMENTO DO OBJETO OU SERVIÇO

 Não há viabilidade de parcelamento do objeto, por se tratar de peça básica
para identificação do brigadista, sendo necessária, a entrega de todas as unidades advindas
da aquisição, em data certa, tendo em vista a utilização imediata dos coletes.

 
IV. INDICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA
Os coletes deverão possuir prazo de garantia contra defeitos de fabricação

e desvios de qualidade,  por no mínimo 12 (doze) meses a contar da data de recebimento
definitivo pelo tribunal.

 
V. SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO E POSSÍVEIS

FORNECEDORES
Empresas especializadas na revenda de uniformes e similares
a) Equipar MG Materiais de Segurança e Uniforme – Telefone  (31) 2559-

7001 contato Alice; e-mail comercial@equiparmg.com.br;
b) Conexão Uniformes – telefone: (11) 2544-1998;  e-mail:

vendas@conexaoservicos.com.br
 
VI. ESTIMATIVA PRELIMINAR DE CUSTOS
Foi realizada pesquisa de preços junto à empresa Equipar MG Materiais de

Segurança e Uniforme, para verificação dos custos desta aquisição conforme descrito no
item I, sendo previamente orçado o valor total de R$2.450,00 (dois mil quatrocentos e
cinqüenta reais) para a aquisição dos produtos.

 
VII. CONTRATAÇÕES PÚBLICAS SIMILARES
Em relação à aquisição dos coletes, realizamos pesquisa na internet, onde

foi encontrado pregão eletrônico de objeto similar realizado pelos órgãos abaixo:
- Pregão Eletrônico nº. 52/2015 Ministério Público do Estado de Minas

Gerais
- Pregão Eletrônico nº. 276/2010 – Secretaria de Estado de Planejamento de

MG
 
 VIII. ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 
A aquisição dos coletes para uso dos integrantes da Brigada de Incêndio é

perfeitamente viável. Considerando que sua efetivação e formação visa cumprir as normas
de prevenção e combate a incêndio e pânico vigentes no Estado de Minas Gerais dentre
elas: NBR 14276, o Decreto Estadual nº 44.476/2008, a Lei 14.130/2001 e a IT – 12 do
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Sendo o Tribunal de Justiça Militar uma
edificação com elevada população fixa, é preciso selecionar e treinar a Brigada de Incêndio

mailto:comercial@equiparmg.com.br
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de forma a proporcionar condições de segurança aos ocupantes da edificação. Além disso,
a Brigada de Incêndio, no caso de uma situação real ou simulado de emergência, deve usar
coletes para facilitar sua identificação e auxiliar na  atuação junto ao Corpo de Bombeiros,
em situação real ou durante a realização  de simulados. Assim, pelos motivos acima
concluímos e consideramos de extrema importância a aquisição dos coletes de para uso dos
integrantes da Brigada de Incêndio do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas
Gerais.

Este é o presente estudo que apresentamos para o prosseguimento deste
processo.

Documento assinado eletronicamente por PAULO TEIXEIRA FERNANDES, SubTenBM, em
09/07/2020, às 15:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANNY MARGARETH PEREIRA LUCAS, Oficial
Judiciário, em 09/07/2020, às 15:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tjmmg.jus.br/servicos
informando o código verificador 0182322 e o código CRC A40E8755.
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