
ANEXO VII 

MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE 

COMBATE A INCÊNDIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM, O 

MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO E A EMPRESA ...................... 

O MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 

administrativa na Rua Minas Gerais, no 46, Três de Maio – RS, inscrito no CNPJ sob no 87.612.800/0001-41, 

doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor Altair Francisco 

Copatti, brasileiro, portador do CPF no 308.629.730-15, residente e domiciliado nesta cidade e a empresa 

.................................................., com sede na Cidade de ................................... - ..........., na Rua/Av. 

......................., no ..........., Bairro ................................, inscrita no CNPJ sob o no ..............................., doravante 

denominada CONTRATADA, neste ato representada por ................................, brasileiro, portador do CPF  no 

............................., têm entre si ajustado o presente Contrato, vinculando-se as partes ao Edital de Licitação, 

Pregão Presencial no 017/2019, iniciado através do processo administrativo no 720/2019, regendo-se este 

contrato pelas Leis Federais no 10.520/2002 e no 8.666/1993, suas alterações posteriores, e legislação pertinente, 

assim como pelas condições do Instrumento Convocatório referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a 

seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes e se sujeitando às cláusulas 

abaixo descritas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto a aquisição de 09 (nove) conjuntos de combate a incêndio para 

atender as necessidades operacionais do Corpo de Bombeiros Misto do Município de Três de Maio/RS, confor-

me especificações do anexo I. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 

2.1 – Pelo fornecimento do objeto ora contratado o MUNICÍPIO pagará à CONTRATADA a 

importância total de R$....... (........................), em moeda corrente nacional. 

2.1.1 – No preço total acima estabelecido estão compreendidos todos os serviços especificados e 

fornecimento de materiais, incluindo, exemplificativamente: administração, equipamentos, ferramentas, 

instrumentos, combustíveis, lubrificantes, transporte de pessoal e materiais, as despesas com leis sociais e 

trabalhistas, impostos, licenças, emolumentos fiscais e todos os custos, insumos e demais obrigações legais, 

inclusive lucro, todas as despesas que onerem, direta ou indiretamente, os serviços contratados, inclusive as 

despesas com os serviços auxiliares quando necessários para o cumprimento integral das disposições contratuais 

até o termo final do presente Contrato, não cabendo, pois, quaisquer reivindicações da CONTRATADA, a título 

de revisão de preço ou reembolso, seja a que título for. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO 

3.1 O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Três de Maio – RS, em até 10 (dez) dias 

após a entrega e recebimento do objeto, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatura, em moe-



da corrente nacional, em carteira ou através de estabelecimento bancário, conforme conveniência das partes, uma 

vez satisfeitas as condições estabelecidas neste instrumento. 

3.2 – Na hipótese de que o pagamento venha a ser efetuado através de estabelecimento bancário, o 

simples depósito ou remessa da quantia devida em, ou para a conta corrente do fornecedor, resultará 

automaticamente no pagamento pelo MUNICÍPIO, e na quitação, pelo fornecedor, dos valores depositados ou 

remetidos, não constituindo em mora o Município de Três de Maio qualquer atraso decorrente de culpa do 

estabelecimento bancário. 

3.3 – Caso seja apresentada cobrança bancária, o prazo de pagamento será contado a partir da data 

da comprovação do pedido de baixa protocolado pelo estabelecimento bancário, junto à área financeira do 

MUNICÍPIO. 

3.4 – Não será permitido à CONTRATADA negociar com terceiros as faturas emitidas contra o 

MUNICÍPIO, sob pena de multa e rescisão contratual. 

3.5 – Os documentos de cobrança apresentados pela CONTRATADA, bem como o documento de 

cobrança final, serão pagos após a dedução das importâncias que, a qualquer título, nas condições estipuladas no 

Contrato ou outras especialmente acordadas, sejam devidas ao MUNICÍPIO. 

3.6 – A inexecução total ou parcial do fornecimento do produto, se uma das partes deixar de 

cumprir qualquer de suas obrigações, ensejará a rescisão contratual com as consequências previstas neste 

instrumento, além das disposições estabelecidas na Lei Federal no 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS GARANTIAS  

O objeto ora contratado deverá estar integralmente coberto por garantia contra quaisquer defeitos 

de fabricação e/ou montagem compreendendo qualquer peça ou componente, por um período de no mínimo 12 

(DOZE) MESES.   

 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes deste instrumento correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 

05.05.02.06.182.0504.2,015.4490.52.00.00.00.00 – rv 1298 – FUNREBOM LEI EST. 14.376/16 – 

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM – Equipamentos e Material Permanente. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS E REVISÃO DOS PREÇOS 

6.1 – Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) que sejam 

devidos em decorrência, direta ou indireta, do Contrato ou de sua execução, serão de exclusiva responsabilidade 

da CONTRATADA, sem direito a reembolso. O MUNICÍPIO, quando fonte retentora, descontará dos 

pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigada pela legislação vigente, recolhendo-os nos respectivos 

prazos legais. 

6.1.2 – Uma vez apurado, no curso da contratação, que a CONTRATADA acresceu 

indevidamente a seus preços, valores correspondentes a tributos, contribuições fiscais e/ou parafiscais e 

emolumentos de qualquer natureza não incidentes sobre a realização da Obra ou a execução dos serviços 



contratados, tais valores serão imediatamente excluídos, com a consequente redução dos preços praticados e 

reembolso ao MUNICÍPIO dos valores porventura pagos à CONTRATADA, atualizados monetariamente. 

6.2 – Se, durante o prazo de vigência do Contrato, ocorrer qualquer dos seguintes eventos: criação 

de novos tributos; extinção de tributos existentes; alteração de alíquotas; instituição de estímulos fiscais de 

qualquer natureza e isenção ou redução de tributos federais, estaduais e municipais que comprovadamente, 

venham a majorar ou diminuir os ônus das partes contratantes, serão revistos os preços, a fim de adequá-los às 

modificações havidas, compensando-se, na primeira oportunidade, quaisquer diferenças decorrentes dessas 

alterações. Tratando-se, porém, de instituição de estímulos fiscais, as vantagens decorrentes caberão sempre ao 

MUNICÍPIO. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS 

7.1 – A CONTRATADA deverá entregar o objeto em no máximo 60 (sessenta) dias, a contar da 

data do recebimento da Requisição de Mercadorias, de acordo com a planilha constante no Anexo I. O objeto 

deverá ser entregue na sede da Corporação do Corpo de Bombeiros Misto, no seguinte endereço: Rua Alfredo 

Henn, no 1.055, Bairro Jardim das Acácias, em Três de Maio – RS. 

7.1.1 – É de responsabilidade da CONTRATADA a entrega do objeto no endereço indicado. 

7.2 – Após a assinatura do Contrato, a CONTRATADA fornecerá o produto ora contratado de 

acordo com a Requisição de Entrega de Mercadorias. 

7.2.1 – Na Requisição de Entrega de Mercadorias constará o item solicitado e a quantidade, de-

vendo a CONTRATADA deixar o produto solicitado à disposição do Município, no prazo máximo de 60 (ses-

senta) dias. 

7.3 – A CONTRATADA responde, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais 

ocasionados, à Administração e/ou terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, e deve comunicar 

imediatamente, por escrito, à Contratante, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional. 

7.4 – Em caso de não conformidade, a CONTRATADA será notificada, por escrito, sobre as 

irregularidades apontadas, para as providências do artigo 69 da Lei no 8.666/93, no que couber. 

7.5 – Os prazos deverão ser observados rigorosamente, sob pena de rescisão contratual e aplicação 

de multa. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

8.1 – A aceitação definitiva do objeto dar-se-á após sua entrega total e após a assinatura, pelas 

partes contratantes, do Termo de Recebimento Definitivo (TRD) emitido pelo MUNICÍPIO. 

8.2 – A aceitação definitiva e total dos produtos pelo MUNICÍPIO e a assinatura do TRD dar-se-á 

dentro de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da entrega dos serviços. 

8.3 – No caso de não aposição da assinatura no TRD pela CONTRATADA, no prazo máximo de 

90 (noventa) dias corridos, ficará implícita a concordância pela mesma, com o teor do referido Termo e será 

dado por encerrado o Contrato. 



8.4 – Antes da assinatura do TRD, a CONTRATADA deverá atender a todas as exigências da 

FISCALIZAÇÃO, relacionadas com a correção de quaisquer imperfeições ou defeitos verificados, corrigindo-os, 

sem quaisquer ônus para o MUNICÍPIO, bem como demais pendências porventura existentes. 

8.5 – Encontrados defeitos, erros ou imperfeições na execução dos serviços e fornecimento de 

materiais, o TRD só será assinado depois de sanados os defeitos ou falhas de execução apontados pelo 

MUNICÍPIO. 

 

CLÁUSULA NONA – ENCARGOS E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

9.1 – Obriga-se a CONTRATADA: 

9.1.1 – Confiar os serviços a profissionais idôneos e habilitados e utilizar o mais alto nível da 

técnica atual.  

9.1.2 – Cumprir o prazo previsto no item 7.1. 

9.1.3 – Preservar e manter o MUNICÍPIO a salvo de quaisquer reivindicações, demandas, 

queixas e representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou de subempreiteiros. 

9.1.4 – Não divulgar nem fornecer, sob as penas da Lei, dados e informações referentes aos 

serviços realizados, nem os que lhe forem transmitidos pelo MUNICÍPIO, a menos que expressamente 

autorizada pelo Prefeito Municipal. 

9.1.5 – Manter-se, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação. 

9.1.6 – Responder pelos danos decorrentes da execução do presente Contrato, perante o 

MUNICÍPIO e terceiros, em decorrência da responsabilidade contratual ou extracontratual. 

9.1.7 – Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais, trabalhistas, previdenciárias, 

cíveis, fiscais e tributárias em relação a seus empregados e terceiros. 

9.2 – Além dos casos decorrentes da legislação em vigor, a CONTRATADA será também 

responsável: 

9.2.1 – Pelos efeitos decorrentes da inobservância e/ou infração do Contrato, de leis, 

regulamentos ou posturas em vigor. 

9.2.2 – Pelo ressarcimento de qualquer dano ou prejuízo que causar, por ação ou omissão, ao 

MUNICÍPIO ou a terceiros. 

9.2.3 – Pelas indenizações ou reclamações oriundas de erros ou imperícias praticados na 

execução dos serviços contratados. 

9.3 – A relação dos encargos constantes desta Cláusula é meramente exemplificativa, não 

excluindo todos os demais decorrentes do Contrato e das Condições Específicas Contratuais, ou de leis e 

regulamentos em vigor. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

10.1 – Constituem obrigações do MUNICÍPIO: 

10.1.1 – Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas no Contrato. 



10.1.2 – Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe o prazo, para corrigir erros, defeitos ou 

irregularidades encontrados na execução dos serviços. 

10.1.3 – Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicação de eventual penalidade, 

oportunizando-lhe, sempre, o contraditório e a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

11.1 – A recusa injusta da adjudicatária em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido pelo 

MUNICÍPIO, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades aqui 

previstas, bem como as previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93. 

11.2 – Serão aplicadas multas no valor de 0,1% (um décimo por cento) do valor total corrigido do 

Contrato, por dia de atraso, em relação ao prazo final para a entrega do objeto. 

11.3 – Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total corrigido da contratação, 

quando a CONTRATADA: 

a) prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização; 

b) transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem a concordância 

expressa do MUNICÍPIO; 

c) entregar os bens e serviços em desacordo com as normas técnicas ou especificações, 

independentemente da obrigação de efetuar as correções necessárias as suas expensas; 

d) desatender às determinações da fiscalização; 

e) cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo 

ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida; 

f) recusar-se a executar e fornecer, sem justa causa, no todo ou em parte, os serviços e materiais 

contratados; 

g) praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência ou imperícia, 

dolo ou má-fé, venha a causar à MUNICÍPIO ou a terceiros, independente da obrigação da 

CONTRATADA em reparar os danos causados. 

h) negociar com terceiros as faturas emitidas contra o MUNICÍPIO. 

11.4 – As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo. 

11.5 – A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir 

comunicado por escrito pelo MUNICÍPIO à CONTRATADA, após o regular processo administrativo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

12.1 – O MUNICÍPIO poderá rescindir o Contrato, sem que assista à CONTRATADA qualquer 

direito de indenização ou de retenção, nos seguintes casos: 

12.1.1 – Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos. 

12.1.2 – Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos. 

12.1.3 – Subcontratação total ou parcial do objeto do Contrato, sem a prévia anuência expressa 

do MUNICÍPIO. 



12.1.4 – Cessão total ou parcial dos créditos decorrentes do Contrato a terceiros, sem prévia e 

expressa autorização do MUNICÍPIO. 

12.1.5 – Decretação da falência, ou instauração da insolvência civil da CONTRATADA. 

12.1.6 – Dissolução da sociedade da CONTRATADA. 

12.1.7 – Suspensão dos serviços por determinação de autoridade competente, por prazo 

contínuo maior que 120 (cento e vinte) dias, por razões que independam da vontade do MUNICÍPIO e/ou da 

CONTRATADA.  

12.1.8 – Razões de interesse público e de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera a que está subordinada o MUNICÍPIO. 

12.1.9 – Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 

de execução do Contrato. 

12.2 – Ocorrendo a rescisão com base no item 12.1.7, 12.1.8 e 12.1.9, sem que haja culpa da 

CONTRATADA, esta terá direito ao pagamento devido pela execução do Contrato até a data de rescisão. 

12.3 – Rescindido o Contrato, o MUNICÍPIO imitir-se-á na posse imediata e exclusiva dos 

serviços executados entregando-os a quem ela bem entender, sem qualquer consulta ou interferência da 

CONTRATADA, que responderá na forma legal e contratual pela infração ou execução inadequada que tenha 

dado causa à rescisão. 

12.3.1 – Neste caso, fica a CONTRATADA obrigada a reembolsar o MUNICÍPIO pelo que 

esta tiver de despender além do preço estimado do Contrato, e a ressarcir perdas e danos que a mesma venha a 

sofrer em consequência da rescisão em tela. 

12.4 – Caso o MUNICÍPIO decida não rescindir o Contrato nos termos desta Cláusula, e sem 

prejuízo das penalidades previstas, poderá a seu exclusivo critério, suspender a sua execução e sustar o 

pagamento de documentos de cobrança até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual 

infringida. 

12.5 – A rescisão acarretará as seguintes consequências imediatas: 

12.5.1 – Retenção dos créditos decorrentes do Contrato, ou de quaisquer outras contratações 

que a CONTRATADA mantenha com o MUNICÍPIO para compensação, até o limite dos prejuízos a ela 

causados. 

12.5.2 – Na hipótese do valor dos créditos não serem suficientes para cobrir as perdas e danos 

causadas pela CONTRATADA ao MUNICÍPIO, fica a CONTRATADA obrigada ao complemento do valor a 

ser indenizado. 

12.6 – Este contrato poderá ser rescindido, ainda: 

12.6.1 – amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, 

desde que haja conveniência para a Administração; e 

12.6.2 – judicialmente, nos termos da legislação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO 

O presente Contrato está vinculado ao PREGÃO PRESENCIAL No 017/2019. 



CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

É parte integrante deste Contrato a Proposta da CONTRATADA.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

Fica eleito o Foro de Três de Maio para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato. 

 

E, por estarem assim ajustadas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em quatro 

vias, na presença de duas testemunhas, para que surta seus efeitos legais, ficando cada parte com uma via 

assinada de igual teor e forma. 

Três de Maio, xx de xxxxxxxxx de 2019. 

 

Altair Francisco Copatti – Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO 

Contratante 

Contratada 

 

 

Testemunhas: 

1 –  Nome: ---------------------------------- 2 –  Nome: ---------------------------- 

       CPF:  -----------------------------------        CPF:  ----------------------------- 

 

Gestor: __________________________________      Fiscal: _______________________________ 

(Nome/CPF)                     (Nome/CPF)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

Aquisição de conjuntos de combate a incêndio para atender as necessidades operacionais do Corpo de 

Bombeiros Misto do Município de Três de Maio/RS 

Item Quant. Unidade Descrição Marca 
R$ 

Unitário 

R$  

Total 

1 9 Un 

CONJUNTO DE COMBATE A INCÊN-

DIO ESTRUTURAL 

Conjunto de combate a incêndio estrutural, 

urbano em RIP STOP, composto de japona 

e calça, constituída em 3 camadas distintas, 

produzidas conforme norma EN 

469:2006+A1:2006, de acordo com descri-

ção em anexo. 

   

 TOTAL   

  

1. Condições gerais 

Esta especificação estabelece as condições mínimas exigíveis para o fornecimento dos conjuntos de 

combate a incêndios para o uso em operações de combate a incêndios:   

 

2.  Especificação técnica 

2.1 JAPONA DE COMBATE A APROXIMAÇÃO A CHAMAS 

COMPOSIÇÃO DAS CAMADAS DE PROTEÇÃO 

1a Camada externa 

Camada externa confeccionada com 60% de fibra para aramida (+ou-2%), 40% de meta-aramida (+ou-2%), po-

dendo esta ter 1% de fibra anti estática, na cor predominante preta, com gramatura de 245 gr/m2 +- 5%, com 

acabamento de rip stop, e com aplicação de camada de fluo carbono, repelente a agua e óleo.  

Esta camada deverá ser antichama e estar em conformidade com a norma EN 15025:2000 (E), e não devera pro-

pagar chamas por mais de 2 segundos e ter ausência de danos a esta camada pós ensaio.  

A resistência residual a tração, no resíduo exposto ao calor radiante, deverá ser superior a 1000 N, conforme 

requisito mínimo solicitado para esta vestimenta, conforme norma EN 469:2005, 6.4 +A1:2006.  

A resistência mínima a tração desta camada, deverá ser superior a 800N, conforme norma ISO 13934-1:2013, e a 

resistência ao rasgamento para esta vestimenta, no mínimo de 60 N, para esta vestimenta, conforme norma ISO 

13937-2:2000.  

A umectação com água (spray) nesta camada, com repelente a água e óleo, deve ter no mínimo nota 5 (sem ade-

rência ou umectação na superfície), conforme norma ISO 4920:1981.  

Esta camada não deve sofrer encolhimento, ou ter qualquer outra alteração dimensional, seja ela no comprimento 

ou largura. O máximo aceitável é de 0,5% no comprimento e largura, conforme norma ISO 5077:2007.  

 



2a Camada primeira interior, uma barreira de umidade tri componente com película de membrana expandida 

de PTFE (politetrafluoretileno), com revestimento contínuo oleofobico. Este polímero impregnado por tecido de 

substrato de fibras aramidas construída industrialmente e identificado como, não tecido de fibras aramidas, com 

gramatura total de 160 gr/m2 +- 10%.  As duas partes são dubladas uma a outra, ambas antichama e resistência 

química a uma infinita bateria de ácidos, derivados de petróleo, clorados e patógenos sanguíneos transmitidos 

pelo sangue. 

Esta camada deverá ser antichama e estar em conformidade com a norma EN 15025:2000 (E), e não devera pro-

pagar chamas por mais de 2 segundos e ter ausência de danos a esta camada pós ensaio. 

Esta camada não deve sofrer encolhimento, ou ter qualquer outra alteração dimensional, seja ela no comprimento 

ou largura. O máximo aceitável é de 0,5% no comprimento e largura, conforme norma ISO 5077:2007.  

 

3a Camada Barreiras térmicas 

Barreira de isolamento térmico formado por 2 cabos torcido de para aramida, com espessura de 1,6mm, que é 

fixado por colagem a viscose de fibra aramida, intercalados em distancias similares, formando o colchão de ar. 

Peso de cabo e o forro de viscose de fibra aramida, que formam o isolamento térmico, é de 160 gr/m2 +- 10%. 

Os filamentos são montados na vertical, para que todo vapor aquecido, se dissipam no barramento da japona, e 

que proporcionam excelência em proteção térmica, gerando conforto e redução de peso.  

Esta camada deverá ser antichama e estar em conformidade com a norma EN 15025:2000 (E), e não devera pro-

pagar chamas por mais de 2 segundos e ter ausência de danos a esta camada, pós ensaio. 

Esta camada não deve sofrer encolhimento, ou ter qualquer outra alteração dimensional, seja ela no comprimento 

ou largura. O máximo aceitável é de 0,5% no comprimento e largura, conforme norma ISO 5077:2007.  

Esta camada em junção com a 1a e 2a camada, deverá ter ensaios de isolação térmica e mecânicas conforme de-

termina norma EN 469:2005 + A1:2006. 

 

Construção da Japona  

Parte frontal  

Construída em 4 painéis, de maneira que gere mais ergonomia; em havendo desgaste ou rasgo, torna-se de menor 

custo a reposição da peça. 

 

Gola 

Deve ter no mínimo 90mm altura em toda a circunferência, formada com 1a camada dublada na parte externa e a 

2a camada como intermediaria.  

O fechamento frontal da gola, é feito por uma tira da 1a camada dublada com 180mm na horizontal, e no mínimo 

60mm de altura. Esta tira é fixada no painel de fechamento da japona, e para ajuste, possui ganchos e argolas 

com medida de 50x50mm, na parte inferior na tira.  

A gola tem como perímetro mínimo de 480mm 

Na parte traseira da gola, possui uma tira do mesmo material da 1a camada dublada, fixada nas extremidades ao 

painel traseiro superior da japona, considerada como gancho para pendurar a japona, que mede 20 mm de largura 

e 90 mm de comprimento. 



Bolsos inferiores 

Dois bolsos embutidos inferior medindo 180 mm de abertura superior, e no seu interior com medidas de 200mm 

de altura, e 240 mm de largura.  

Na parte superior do bolso, possui uma aba para fechamento do bolso com mesma fibra da 1a camada dublada.  

Esta aba do bolso deve ter medida mínima de 90 mm de altura por 200 mm largura. 

Na parte inferior da aba, possui duas peças de ganchos e argola nas extremidades da aba, com altura e largura de 

50mm.   

O fechamento nas extremidades da aba do bolso, facilita abertura do bolso.  

 

Bolso para rádio universal  

Este bolso para radio visa adequar, qualquer tamanho e modelo de rádio e independente das dimensões. Este 

bolso está posicionado lado esquerdo superior, ou pode ser posicionado até mesmo na manga, ou onde a corpo-

ração optar. Este modelo tem como base de referência, modelo tipo caixa.  

Possui as seguintes medidas; 160 mm de altura e 85 mm de largura, e 40 mm de altura quando todo aberto ou 

inflado.  

Neste bolso possui uma tira superior e uma tira inferior, com 50mm de largura, composta de fibra da 1a camada 

dublada e com ganchos na base inferior desta.   

Esta tira está posicionada na vertical do bolso, que na soma das tiras inferior e superior, mede 50mm largura e 

120 mm de comprimento, para que possa melhor posicionar e ajustar o rádio dentro do bolso sem que este fique 

solto ou preso demais no interior do mesmo.  

 

Suporte para flip radio 

Uma tira da fibra da 1a camada dublada, de 25mm largura e 70mm de comprimento, pode ser posicionada pró-

ximo ao bolso de rádio, para facilitar a comunicação.  

Este suporte deve ser posicionado logo acima da faixa refletiva na região torácica.   

 

Suporte para lanterna 

Possui tira da mesma fibra 1a camada dublada, com costura nas extremidades, para suporte de lanterna medindo 

25mm de altura e 140mm de comprimento, podendo ser alterada conforme a lanterna que possui na corporação. 

O posicionamento deste suporte de lanterna, caberá a corporação escolher melhor posicionamento deste suporte 

na japona.  Como sugestão, esta tira pode ser é fixada no lado direito superior, acima da faixa refletiva que é 

fixada na região torácica.   

 

Duplo fechamento frontal  

Zíper em metal de alumínio número 8, destacável, com bordas antichama preta, de 650mm no mínimo de com-

primento, que deve ser fixado 40 mm acima da base da japona até próximo ao final da gola.  

Na argola do carro do zíper, colocar uma tira de tecido preto de 5 mm largura e 30 mm de comprimento, para 

facilitar movimentos do carro no zíper.  



Como um segundo fechamento, possui uma aba de tempestade fixada no lado direito, com argola no lado externo 

desta aba.  

E do lado esquerdo da japona, na parte inferior da aba de tempestade, é fixado gancho de 50mm preto antichama 

para junção da aba de tempestade lado direito. 

Esta aba de tempestade deve ter no mínimo 70 mm de largura e no mínimo 760 mm de altura. 

 

Mangas  

Esta manga é construída em dois painéis.  

Na junção da manga, com o corpo da japona, possui uma nesga de 60mm base mediana inferior a manga, que 

gera aumento de diâmetro na manga, e melhoria de movimentos nos braços.  

O comprimento desta nesga nas axilas, é 150 mm parte frontal e 130 mm parte costal.  

Na região do cotovelo, possui 4 sirzido, para deixar a manga mais anatômica.  

Por cima destes sirzido, é colocado um reforço de silicone antiderrapante, antichama, para suportar apoio do 

cotovelo quando necessário em partes aquecidas até 800º C. 

Na boca da manga que é de 160mm de diâmetro, é feito um punho falso com película (2a camada) para inibir 

entrada de líquidos.  

Possui ainda um segundo punho no interior em fibra de malha meta aramida crua, com 300 gr/m2 +- 5%. O 

comprimento desta malha é de 150 mm, que é fixada no interior da manga, com objetivo de inibir entrada de 

líquidos.  

É opcional que a malha possa ser estendida por + 100 mm, para cobrir parte dorsal da mão, e tenha no lado es-

querdo, um anel na malha, para que possa transpassar o polegar.  

Na parte final da manga, lado externo superior da manga; possui uma tira de ajuste na parte externa feito com 

fibra da 1a camada dublada, medindo 150mm comprimento e 35 mm de largura, que é fixada para ajustar ainda 

mais o punho, quando necessário.   

Nesta tira são fixados argolas e ganchos preto antichama de 30mm de largura e 130 mm de comprimento, na 

parte inferior a tira. 

Possui faixa refletiva amarela e prata de 50mm, antichama, conforme norma ISO 15025:2000, com ausência de 

danos pós ensaios.  

A faixa refletiva antichama deverá ter 50 mm largura, na cor amarela e prata, deve oferecer resistência ao calor 

com exposição a temperatura de ensaio de 180º C no tempo de 5 minutos e a retração na largura e comprimento, 

é no máximo de 1,0% e com ausência de danos, conforme norma ISO 17493:2000.  

A faixa refletiva antichama amarela e prata de 50mm, deverá ter coeficiente de retrorreflexão, conforme norma 

EN 471:2007, 6.1, e índices de desempenho retrorrefletivo, que enquadre nesta norma, nos ângulos de observa-

ção, ângulo de entrada, especificação mínima cd/lx.m2.      

Esta faixa refletiva é fixada na japona, com linha em meta aramida cor predominante clara (bege ou branca), em 

costura dupla em maquina reta, posicionada a 120mm acima da barra da manga, e no braço parte superior, que 

fica alinhada com faixa refletiva do torácica.  

Faixa refletiva antichama 50mm amarela e prata, é fixada na parte superior, região torácica, abaixo do bolso de 

rádio.  



Na parte inferior da japona, ela é fixada em toda circunferência da japona, com aproximadamente 60 mm acima 

da barra da japona.  

                                             

 

Tamanho da japona 

  PQ MD GD GG EG EGG 

Tamanho do tórax 112/116 116/120 120/124 124/128 128/132 132/136 

 

Logotipos 

O logotipo do Estado - BANDEIRA DO RIO GRANDE DO SUL - deverá ser fixado no braço direito e o 

BRASÃO DOS BOMBEIROS RS deverá ser fixado no braço esquerdo. 

 

LAYOUT TEXTO COSTA BLUSÃO:   

Nas costas deverá ser impresso em faixa refletiva, na cor prata com estampada a quente com letras cheias, mai-

úsculas com dizeres duas linhas “CBMRS” e “CORPO DE BOMBEIROS MILITAR” medindo respectivamente 

no mínimo 55 e 45 mm de altura. A inscrição “CBMRS” escrita de forma reta deverá estar acima da inscrição 

“CORPO DE BOMBEIROS MILITAR”, centralizado, vide Figura 01, parâmetro de medidas e encontra-se no 

modelo utilizado no CBMRS. 

 



Também nas costas, será prevista tarjeta de identificação com o nome do bombeiro, medindo 50mm de 

altura. Esta tarjeta será fixada através de velcro para permitir sua troca. 

 

Costas da japona de proteção 

Constituída de 2 painéis para melhor ergonomia.  

O Painel traseiros nas costas, é 100 mm maior na altura que o painel dianteiro. Independentemente do tamanho. 

O objetivo é de quando o bombeiro abaixar, nenhuma parte do corpo fique descoberta, conforme norma EN 

469:2005, 6.13 +A1:2006 de desempenho ergonômico. 

Na junção da manga com corpo traseiro da japona, possui expansores com a mesma camada externa, com elasta-

no interno, medindo 170 mm de altura e 50 mm de largura, fixado verticalmente na manga parte traseira, que 

melhora os movimentos acentuadamente nos braços, e toda ergonomia da japona, deixando-o com mais facilida-

de nos movimentos e leves. 

Na parte inferior da japona, deverá ser fixada faixa refletiva antichama de 50mm largura, amarela e prata, fixada 

160mm (base mediana traseira japona). 

Visando possibilidade de o usuário utilizar cilindros de ar nas costas, e fixado duas faixas refletivas antichama 

amarela e prata, com 50mm de largura na vertical da japona, com 400 mm de altura.  

                                         

 

                                                                           

 

 

2.2 CALÇA DE COMBATE A APROXIMAÇÃO A CHAMAS 

COMPOSIÇÃO DAS CAMADAS DE PROTEÇÃO 

1a Camada externa 

Camada externa confeccionada com 60% de fibra para aramida (+ou-2%), 40% de meta-aramida (+ou-2%), po-

dendo esta ter 1% de fibra anti estática, na cor predominante preta, com gramatura de 245 gr/m2 +- 5%, com 

acabamento de rip stop, e com aplicação de camada de fluo carbono, repelente a agua e óleo.  

Esta camada deverá ser antichama e estar em conformidade com a norma EN 15025:2000 (E), e não devera pro-

pagar chamas por mais de 2 segundos e ter ausência de danos a esta camada pós ensaio.  

A resistência residual a tração, no resíduo exposto ao calor radiante, deverá ser superior a 1000 N, conforme 

requisito mínimo solicitado para esta vestimenta, conforme norma EN 469:2005, 6.4 +A1:2006.  



A resistência mínima a tração desta camada, deverá ser superior a 800N, conforme norma ISO 13934-1:2013, e a 

resistência ao rasgamento para esta vestimenta, no mínimo de 60 N, para esta vestimenta, conforme norma ISO 

13937-2:2000.  

A umectação com água (spray) nesta camada, com repelente a água e óleo, deve ter no mínimo nota 5 (sem ade-

rência ou umectação na superfície), conforme norma ISO 4920:1981.  

Esta camada não deve sofrer encolhimento, ou ter qualquer outra alteração dimensional, seja ela no comprimento 

ou largura. O máximo aceitável é de 0,5% no comprimento e largura, conforme norma ISO 5077:2007.  

 

2a Camada primeira interior, uma barreira de umidade tri componente com película de membrana expandida 

de PTFE (politetrafluoretileno), com revestimentos contínuos oleofóbico. Este polímero impregnado por tecido 

de substrato de fibras aramidas construídas industrialmente e identificado como, não tecido de fibras aramidas, 

com gramatura total de 160 gr/m2 +- 10%.  As duas partes são dubladas uma a outra, ambas antichama e resis-

tência química a uma infinita bateria de ácidos, derivados de petróleo, clorados e patógenos sanguíneos transmi-

tidos pelo sangue. 

Esta camada deverá ser antichama e estar em conformidade com a norma EN 15025:2000 (E), e não devera pro-

pagar chamas por mais de 2 segundos e ter ausência de danos a esta camada pós ensaio. 

Esta camada não deve sofrer encolhimento, ou ter qualquer outra alteração dimensional, seja ela no comprimento 

ou largura. O máximo aceitável é de 0,5% no comprimento e largura, conforme norma ISO 5077:2007.  

 

3a Camada Barreiras térmicas 

Barreira de isolamento térmico formado por 2 cabos torcido de para aramida, com espessura de 1,6mm, que é 

fixado por colagem a viscose de fibra aramida, intercalados em distancias similares, formando o colchão de ar. 

Peso de cabo e o forro de viscose de fibra aramida, que formam o isolamento térmico, é de 160 gr/m2 +- 10%. 

Os filamentos são montados na vertical, para que todo vapor aquecido, se dissipam no barramento da japona, e 

que proporcionam excelência em proteção térmica, gerando conforto e redução de peso.  

Esta camada deverá ser antichama e estar em conformidade com a norma EN 15025:2000 (E), e não devera pro-

pagar chamas por mais de 2 segundos e ter ausência de danos a esta camada, pós ensaio. 

Esta camada não deve sofrer encolhimento, ou ter qualquer outra alteração dimensional, seja ela no comprimento 

ou largura. O máximo aceitável é de 0,5% no comprimento e largura, conforme norma ISO 5077:2007.  

Esta camada em junção com a 1a e 2a camada, deverá ter ensaios de isolação térmica e mecânicas conforme de-

termina norma EN 469:2005 + A1:2006. 

 

Cós 

Possui 40mm de altura, e em toda sua circunferência, é construído em fibra da 1a camada dupla. Nas duas late-

rais do cós, é colocado elástico embutido de 100 mm comprimento.  

Na parte dianteira, este cós recebe duas tiras de 50mm, distribuído proporcionalmente, para receber ancoragem 

do elástico do suspensório, que é destacável. Ainda na parte dianteira, o cós possui abertura para braguilha.   

Na parte traseira, este cós possui forro embutido, para armar melhor a calça, e recebe um prolongamento traseiro 

de 140mm na parte mediana do cós traseiro, e de 70mm nas extremidades da parte traseira.  Neste prolongamen-



to, na parte superior do cos, também possui forro embutido, e é fixado duas tiras de fibra da 1a camada dublada 

de 50mm, para receber ferragens destacável do suspensório.  Estas tiras são fixadas com ganchos e argolas no 

cós, para facilitar retirada do suspensório. 

 

                                                 

 

 

Braguilha 

Na parte frontal da calça, possui uma braguilha vertical com 240mm mínima de altura e 40mm de largura, que 

inicia no cós da calça, e é fechada por meio de argolas e ganchos na cor preta, com 40mm de largura.  

 

Suspensórios 

Produzido em elástico simples média tenacidade, na cor preta, com 50mm de largura, fixado na parte traseira 

com 80mm de altura.  

Na parte central traseiro (costas), deve ser feito uma banda de tecido todo forrado para distribuir peso da calça, e 

melhor distribuir o peso da calça por intermédio do suspensório ao corpo. 

Na parte frontal é produzido com mesmo elástico, com 200 mm de altura, e possui regulador de auto ajuste para 

facilitar o usuário.  

Nas extremidades do suspensório, possui ganchos de nylon que ligam aos suspensórios.  

Estes ganchos de nylon permite a facilidade de retirada para manutenção do suspensório.  

 

                                                               

 

 



Expansor na calça, região do joelho  

A calça na parte frontal, possui um expansor construído em fibras meta aramida preta rip stop, com elastano no 

interior, que é fixado sobre as camadas, que facilita ainda mais, abaixar, subir escadas e dobrar joelho sem fazer 

força.  

Este expansor acelera de maneira rápida movimentos em ângulos com joelho, sem exercer esforço físico.  

O expansor deve medir no mínimo 300mm de comprimento/largura e 50mm de altura. 

Este expansor é fixado na horizontal da calça de combate.  

 

Reforço na calça região do Joelho 

Deve ser colocado um reforço de silicone antiderrapante, antichama, para suportar apoio do joelho ao chão. Este 

reforço tem espessura de 2mm, na cor preta, e resiste a partes aquecidas até 800º C, e possui excelência a abra-

são.  

Este reforço possui 350mm de comprimento e 120 mm de altura. 

Este reforço é fixado logo abaixo do expansor. 

 

Faixa refletiva 

Possui faixa refletiva amarela e prata, de 50mm largura, antichama, conforme norma ISO 15025:2000, com au-

sência de danos após ensaios.  

Deve oferecer resistência ao calor com exposição a temperatura ensaio de 180º C no tempo de 5 minutos e a re-

tração na largura e comprimento, é no máximo de 1,0% e com ausência de danos, conforme norma ISO 

17493:2000.  

O desempenho retrorrefletivo deve ter fator mínimo de 1.20 conforme EN 471:2007, 6.1    

Esta faixa refletiva deve ser fixada na calça, com linha em meta aramida cor predominante clara (bege ou bran-

ca), em costura dupla, posicionada a 60mm acima da barra da calça. 

Faixa refletiva antichama 50mm amarela e prata, é fixada ainda na vertical laterais da calça, com 330 mm de 

altura. O objetivo é que o usuário possa ser melhor visualizado a distância.   

A faixa refletiva antichama amarela e prata de 50mm, antichama, deverá ter coeficiente de retrorreflexão, con-

forme norma EN 471:2007, 6.1, e índices de desempenho retrorrefletivo, que enquadre nesta norma, nos ângulos 

de observação, ângulo de entrada, especificação mínima cd/lx.m2.   

 

Bolsos cargos 

A fibra que é produzida este bolso cargo, e da 1a camada externa da vestimenta.  

Dois bolsos cargos posicionados nas laterais da perna da calça, tendo como referência parte superior do bolso à 

340 mm abaixo do cós.  

A parte mediana do bolso, no sentido vertical, esta posiciona no fechamento lateral da calça.  

O bolso cargo tem 160 mm de largura, 200 mm de altura e 50mm de profundidade ou altura. Possui tampa supe-

rior ao bolso com 80 mm de altura e 180 mm de largura.  

Na parte inferior da tampa do bolso, possui duas tiras de argolas e ganchos fixadas nas extremidades da tampa, 

medindo 25mm de altura e 50mm de comprimento ou largura.  



DETALHES DE CONFECÇÃO 

Verificação do desenho da vestimenta de proteção 

As vestimentas devem se enquadrar na norma EN 469:2005, 4.4 + A1:2006, e quando existir peças metálicas, 

todas devem ser cobertas com materiais antichama.   

Nas japonas deverá oferecer proteção adequada ao pescoço, tronco e braços e punhos, sobrepondo as pernas.  

Na calça deve oferecer proteção até região dos tornozelos 

Em toda parte da do conjunto, não deve existir diminuição do grau de proteção da vestimenta, para adequação de 

outros EPIs.  

 

Desempenho ergonômico 

As vestimentas de proteção, deve oferecer conforto e segurança ao usuário, de maneira que permita o uso sem 

dificuldades de vestir e despir. Deverá estar enquadrada na norma EN 469:2005, 6.13+A1:2006.  

A vestimenta de proteção, não deve ter superfícies cortantes, ásperas, saliente ou outros itens que possam com-

prometer a utilização.  

Os sistemas de ajustes e de fechamentos devem ser de fácil operação.  

Os movimentos típicos (levantar, sentar, abaixar, etc...) deverão ser feitos sem dificuldades.  

As vestimentas de proteção devem cobrir a área intencional de proteção durante os movimentos.  

Deve ser compatível ao uso com outros EPIs, tais como luvas, botas e balaclava.  

 

Costuras de fechamento da vestimenta de proteção 

O fechamento das vestimentas de proteção, deve ser feito com linha de 2 cabos torcido, número 50, em meta 

aramida na cor preta.  

Deverá ter no mínimo 3 pontos por centímetro linear, e quando possível, fazer embutida. 

Deverá oferecer resistência de força na costura de no mínimo 300 N, conforme norma ISO 13935-2:2014.  

 

Termo selagem no fechamento das costuras 2a camada 

A 2a camada na composição da vestimenta de proteção (japona e calça), que contem costura feita em maquina 

reta ou interlock, deverá receber uma fita de poliuretano de 25 mm no mínimo, sobre estas costuras, para que 

esta fita possa sofrer aquecimento e calandra ao mesmo tempo, para fazer a vedação dos perfuro que a máquina 

de costura gerou nesta película, de membrana expandida de PTFE (politetrafluoretileno) com não tecido de fibra 

meta aramida. Esta selagem visa evitar passagem de líquidos para dentro da vestimenta.  

 

Costuras da faixa refletiva  

As faixas refletivas, que deverão ser fixadas nas vestimentas de proteção, por meio de costura com maquina reta, 

deve ser no mínimo com 3 pontos por centímetro linear. 

As costuras devem ser feitas 2mm em paralela ao termino da largura da faixa. 

A linha de costura utilizada na faixa refletiva de 50mm amarela e prata, antichama, deve ser de cor predominante 

clara (bege ou branca).  



A quantidade de faixa refletiva amarela e prata, antichama, de 50mm, empregada na calça e japona, deve ser no 

mínimo 4.70 mts linear, ou 2.35 m2, como requisito mínimo para este desenho de vestimentas, conforme norma 

EN 469:2005, 6.14 + A1:2006.  

 

Tamanhos da calça 

  PQ MD GD EG EGG 

Circunferência da cintura 108/112 112/116 116/120 120/124 124/128 

 

3. Garantia 

A empresa deverá fornecer garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. 

 


