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Condi96es gerais 

- Colete a prova de balas para uso policial, nfvel II (.357 Magnum e 9 mm Luger), 

para uso dissimulado sob a roupa, para protecao das costas, t6rax, ·abdomen e 

das laterais do tronco do usuarlo, de forma que, no mfnimo, toda a area vital acima 

da cintura e abaixo do pescoco fique protegida 

- Os palnels de protecao ballstica frontal e dorsal serao formados por larnlnas de 
material balfstico, com flexibilidade e conforto para o usuaric, devendo possuir o 

nfvel de protscao ballstica nlvel II, de acordo com a norma NIJ-0101.04 Revisao A, 

e ser confeccionados com compostos de material leve e resistente as lnternperies 

do uso, como abrasao e elevadas temperaturas, devendo, desta forma, as fibras 

utilizadas ser predominantemente aramida. Em conjunto com o material balfstico, 

pode ser utilizado 01 ou 02 camadas de E.V.A. (etileno acetate de vinila) ou manta 

de polietileno expandido, como material para reducao de trauma, de modo a 
garantir a protecao aliada ao conforto no uso cotidiano dos pollclais. 0 material 

deve ter perlodo' de garantia igual ao do material balfstico. 
Cada lamina individual do material balfstico deve ser confeccionada em tecido ou 

falso tecido construfdo por fios predominantemente em ARAMIDA cuja estrutura 

textil de cada lamina seja garantida pela trama e urdume ou por processo de 

arnarracao por costuras, tendo come massa mfnima (gramatura) admitida nas 

lamlnas balfsticas de 480g/m2 (quatrocentos e oitenta gramas/metro quadrado), 

podendo ainda ser o pacote balfstico composto per laminae de material balfstico 
de aramida e polietileno, quando devera ter massa maxima (gramatura) de 

150g/m2 em cada lamina; 

- As costuras para uniao das laminas do material balfstico s6 serao permitidas nas 

regioes pertterlcas do pacote balfstico, de modo a garantir a unlao das laminae 

balfsticas, conforto do usuario e a estabilidade do desempenho balfstico ao longo 

da vida util do produto, evitando a inclusao de pontos de fragilidade na area utll do 

painel balfstico. Assim nae serao permitidas costuras que estejam sujeitas a 

disparos balfsticos dentro da area util do painel balfstico, estabelecida na norma 

COLETES BALfSTICOS DISSIMULADOS NIVEL 11 

fernando.banhos
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Figura 1 e 2 

- Os paineis balfsticos sac compostos em duas partes, a dorsal e a frontal. 0 

formate, dlrnensoes e peso dos painels deverao estar conforme as figuras 1 e 2 e 

tabelas de medidas 1 a 5 descritas logo abaixa. Sera admitida uma tolerancla de 

mais ou menos 5 (cinco) milfmetros nas medidas. 

- Paine! Balfstico 

NIJ-0101.04 Revlsao A Ou seja, qualquer costura deve estar limitada a 76mm da 

borda do painel balfstico. 

- Os coletes deverao ser fornecidos nos tamanhos Pequeno (P), Medlo (M), Grande 

(G) e Extra Grande (XG) de acordo com as dimensoes constantes no Item 2 logo 

abaixa. 

- Cada colete devera vir acompanhado de 01 (uma) capa externa, confeccionada em 

formate envelope. 
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T~~D AreBAF'.l&'O~"'TAL ADADO!R:S--AL AREA iO'D'AL •• - ._' .;:, __ ... ·,-._± - . - - ' -, -~ 

p I 0,1090 0,1241 0,2331 
M 

.. 0,1256 0, 1420 0,2676 
G 0,1430 0,1609 0,3039 
GG 0,1729 0, 1946 0,3675 

TABELA 4 -Area media de protecao (m2) - FEMININO. 

.. IE: -- . - 
A B c D E F G I J K L M: N 0 

. - - ·' 
p 450 340 260 120 260 460 360 330 100 290 140 420 430 50 140 
M 470 370 290 130 280 480 390 360 110 310 150 440 450 50 150 
G 490 400 320 140 300 500 420 390 120 330 170 460 470 50 170 
G 540 440 350 150 330 550 460 430 130 360 190 500 520 50 190 ,.. 

TABELA 3 - Dimensces (mm) do painel balistico FEMININO. 

0,4517 0,2363 0,2154 
0,4022 0,2117 0,1905 

0,1850 0,1670 
0,3057 p 

0,3520 
0,1605 0,1452 

G 

TABELA 2 ~ Area media de protecao (m2) - MASCULINO. 

-· -- --- !p H 
.. 

K 
--- ·- 

A B c ]) E G I J L M N 0 
p 470 400 340 180 280 480 420 390 180 310 150 440 450 50 150 
M 500 430 370 200 300 510 450 420 200 340 170 470 480 60 170 
G 530 460 400 220 320 540 480 450 220 360 190 500' 510 70 190 
G 560 490 430 240 340 570 510 480 240 380 210 530 540 80 210 ,.... 

TABELA 1 - Dimensoes (mm) do painel balistico MASCULINO 
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- Quanta ao peso, cheqou-se ao limite maxima, par cornparacoes feitas entre 

tnurneros tecidos e nae tecidos balfsticos, de modo a nae limitar o mercado, 

permitindo que os fornecedores possam oferecer diversos tipos de solucao e 
simultaneamente, garantir ao maxima o conforto e durabllidade do objeto 

adquirido. 

- Todos os modelos de colete devem possuir RETEX (Relat6rio Tecnlco 

Experimental) em conformldade com os requisites avaliados pelo Exerclto 

Brasileiro, RAT (Relat6rio de Avallacao Tecnlca) emitido par ele homologando o 

respective RETEX, bem coma seu devido apostilamento. 

- Os paineis balfsticos deverao possuir na primeira camada e a cada quatro 

camadas subsequentes, o name do fabricante, a nurneracao de serle, bem coma a 

FEMININO rrAMANHOS PESOS (kg) 
PEQUENO (P) 1,3±10% 

• MEDIO (M) PAINEIS BALfSTICOS DO COLETE 1,49±10% 
N[VEL II DISSIMULADO GRANDE (G) 1,69±10% 

EXTRA GRANDE (GG) 2,05±10% 

MASCULINO rT"AMANHOS PESOS (kg) 
PEQUENO (P) 1,7± 10% 

PAINEIS BALfSTICOS DO COLETE MEDIO (M) 1,96± 10% 
N[VEL JI DISSIMULADO GRANDE (G) 12,24±10% 

EXTRA GRANDE (GG) 12,52±10% 

TABELA 5 - Pesos dos Palnels Balfsticos com capa lnterna. 

- Todas as costuras presentes no painel balf stico deverao ser feitas com linha/fio de 

alta reslstencla com propriedades especfficas, a fim de manter unidas as camadas 

de que se comp6e cada painel balfstico, e devem estar .limitadas a 76 mm da 
borda do painel balf stico. 

- A borda do painel balfstico podera ou nao ser debruada. 

- 0 peso maxima dos painels balfsticos nfvel II, incluindo os respectivos 

revestimentos (capas internas), deve estar de acordo com a tabela 5 abaixo, tendo 

come tolerancia ±10%. 

.. -···---··-- ·-··- -···--·-.~-.:----:--"" -- -·- 



sigla PMMG, para ldentitlcacao em caso de extravio, furto ou roubo, gravada em 

tinta au tecnologia que nae se apague com o tempo au uso. 

Na lamina central (metade do nurnero de laminae) dos painels frontal e dorsal de 

cada colete, na regiao central do painel, devera existir, par meio de lnsercao, 

dispositivo eletronico do tipo "chip", com dados de late e nurnero de serie do 

colete, com garantia de funcionamento mfnimo de 6 (seis) anos. Para cada 1000 
coletes adquiridos devera ser entregue 1 (um) leitor para conferencia dos "chips" 

instalados nos coletes. Caso o "chip" nao comports os dados completes do colete 

(numero de serie, nfvel de proteeao, tamanho, data de fabrlcacao e garantia, . 
rnaterla-prlrna), devera ser entregue listagem em meio digital e impressa, com 

encadernacao de boa qualidade, constando as dados citados e o numero obtido 

na leitura do "chip"). 0 numero de serie devera canter uma cornposlcao de 

caracteres que individualize o fornecimento do fabricante quanta ao adquirente do 
produto e ano de fabrlcacao, se possfvel. 

Os palnels balfsticos, frontal e dorsal, deverao ser recobertos par inv61ucro em 

poliamida com acao hidrorrepelente, sen do 100% impermeavel e que proteja os 

painels balfsticos de fatores tais como raios UV, chuva, suor, agua, lmersao em 
liquidos, entre outras substanclas que possam atingf-lo, pelo que o arremate de 

fechamento do envelope ballstlco devera ser par sistema de termofusao au 

processo similar de mesmos efeitos. 

Em cada inv61ucro, frontal e dorsal, deve ser afixada uma etiqueta nas respectivas 

superff cies que fiquem viradas para o lado de contato com o corpo do usuario, 

conforme exigido na Portaria n. 0 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006. 
A referida etiqueta devera ser fixada a 12 cm (doze centfmetros) da base e fixada 

em todo seu perf metro par sistema de terrnofusao ou processo similar de mesmos 

efeitos, contendo a ldentlflcacao nos padr6es da norma de referencla baslca (NJJ 

0101.04 Rev. A), com a identiflcacao "PMMG" acima dos dados de ldentiflcacao e 

abaixo dos dados do fabricante, alern de eventuais lnstrucoes/orientacces do 

fabricante quanta ao uso e conservacao, tudo gravado com tinta garantidamente 
indelevel (de modo que nao se apague com o tempo ou uso). 

As etiquetas dos painsis balfsticos (frontal e dorsal) tarnbern deverao canter as 

inforrnacoes ·exigidas na Portaria n.? 18 - Dlog, de 19 de dezembro de 2006, no 
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Com objetivo de garantir a flexibilidade mfnima recornendavel para a conforto 

e mobilidade do usuario, bem coma para correta lnteracao dos palnels no 

corpo para contencao dos disparos, sera realizado teste de flexibilidade do 

painel balfstico, apenas com a capa interna (envelope interno). 

Para realizacao do teste, sera considerado que cada painel ballstico possui 
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- Teste de flexibilidade 

Como requisite especffico da PMMG, os disparos serao feitos coma o descrito 

na norma NIJ 0101.04 Rev. A, com a exigencia adicional de que cada painel 

balfstico devera ser individualmente submetido a lrnersao total em um 

recipiente contendo agua, por um perfodo de 05 (cinco) minutos, com sua 

cobertura de plastico ou nylon perfeitamente selada. Durante a imersao, o 

colete sera posicionado na vertical e na horizontal, buscando verificar bolhas 

de are falhas de estanqueidade. 

- 0 teste balfstico sera iniciado logo ap6s a lrnersao. 

- Resistencia a Penetracao de Projetels (PAINEL UMIDO) 

idioma portuques, de forma legfvel e indelevel, em cor contrastante: 

- nome, logotipo ou outra identlflcacao do fabricante; 

- uso: masculine - feminino; 

- tamanho: P, M, G e GG; 

- nfvel de prctecao com o texto: Certificado de conformidade com a Norma NIJ 

Standard 0101.04 na sua revisao A de 2001; 
- alerta ao usuario para veriflcar o tipo de protecao fornecida pelo painel balfstico; 

- numero de serie: 

- data de fabrlcacao: 

- expressao "superff cie de impacto" ou "superff cie vestlda": 

- data de validade/garantia da protecao balfstica; 

- rnunlcoes que suporta (calibres, velocidades, peso e caracterfsticas do projetil): 

- lnstrucoes de uso e conservacao dos painels ballstlcos, 
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MASCULINO PRESO PELA BASE PRESO PELA 
LATERAL 

Paine! FRONTAL P 14 cm 19 cm 

Paine! DORSAL P 14 cm 22 cm 

Painel FRONTAL M 18 cm 23 cm 

Paine! DORSAL M 18 cm 19 cm 

Paine! FRONTAL G 20 cm 20 cm 
Paine! DORSAL G 20 cm 20 cm g 

Paine I FRONTAL 20 cm 21 cm 
GG 
Paine! DORSAL GG 20 cm 21 cm 

TABELA 6 - Teste de flexibilidade - medida minima de lncllnacao do colete 

duas faces (face de impacto e face de contato com o usuario) e quatro I ados 

(ou bordas): lado superior (voltado para a cabeca de quern veste), lade 

esquerdo, lado direito e !ado inferior. 0 painel ballstlco devera ser apoiado 

sabre a borda de uma mesa, descansando sabre sua face de impacto ou 

sabre a face de cantata, alternando a escolha a cada painel a ser testado em 

um mesmo late. Em seguida, o colete sera deslizado para fora da mesa, ate 

que tenha 30 (trinta) centfmetros fora do apoio da mesa. Nessa condicao, o 
colete devera pender para balxo, apenas pela acao da gravidade, e atender os 

valores mfnimos constantes da Tabela 6, considerando para reallzacao da 

medida, a ponta do material balfstico (nae considerar a capa que o envolve) do 

lado oposto ao que esta sabre a mesa. 0 lade sabre a mesa permanece 

paralelo com a linha da borda da mesa. A medida da incllnacao do colete deve 

ser completada aos 10 (dez) segundos ap6s ter sido deslizado o colete para 

fora da mesa. O teste sera feito em cada painel duas vezes: o 1° teste, com a 

base (lade inferior) apoiada sabre a mesa, e o 2° teste, com um dos lados 

(esquerdo ou direito) apoiado sabre a mesa. Este teste duple visa evitar 

preparacoes ou solucoes que tornecarn um colete flexfvel em apenas uma 

direcao. 



- Capa externa na cor Azul Marinho. 

- Cada colete devera vir acompanhaco de 01 (uma) oapa externa, contecclcnada em 
formate envelope; 

As capas (frontal e dorsal) deverao possulr em toda a extensao aceoamentc 
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- CAPA EXTE~NA: 

ln$pe9ao visual e metrol6glca 
Para a lnspecao visual e metrologlca, devera ser verlflcado o seguinte: 

Se sxistern rugas, bolhas, vincos, rasg5es au outros slnals de acabamento inferior qus 

evidenciem defe.ftos de fabrloacao do produto: 

A exlstencla das etlquetas conforms espeelflcado; 
As rnedldas dos palnels e dos velcros: 

Tipo e· peso do tecido ballstlco: 
Havendo duvi·das em relacao a conforrnldade dos materials utlllzados na fabrtcacao 

dos coletes com as especlflcacoes desta norrna, outros testes e exarnss julgados 

convsnientes poderao ser realtzados em laborat6rios especializados a cr.iterio da 

Cornlssao designada para a realizacao dos Testes de desernpsnho. 

0 colete que nae atinja a rnedida de flexibilioade exlgida sera recusaco para 
classlfica~o ou para receblmento. 

FEMl~iNO Pf{ESO PELA BASE PRE SO PELA 
LATERAL 

Paine! FRONTAL P 112 cm 16 cm 
Paine! DORSAL P 14 cm [ 19 cm 

' Paine! FRONTAL M 18cm 19 cm 
Painel DORSAL M 18 cm 19cm 
Painel FRONTAL G 20 cm 20 cm 
Palnel DORSAL G 20 cm 20 cm 

1 Palnel FRONTAL 20cm 20 cm 
GG 
Painel DORSAL GG 20 cm 20 cm 



antibacteriano, antlalerplco, macio, e contra raios UV -AJB; 
- Deverao ser confeccionadas em material de qualidade, oferecendo adequado 

ajuste ao corpo, para utlllzacao ostensiva, de forma a nae comprometer nenhuma 

area de protecao, otimizando a relacao existente entre reslstencla e comodidade 

de uso, com liberdade para movimentos; 

- Na capa frontal, devera apresentar abertura na face inferior interna, com sistema 

de ganchos e argolas (tira rnacho/tsmea) de forte liga9ao, sendo a face femea 

voltada para o corpo do usuarlo, disposta horizontalmente em toda a largura da 

capa, na mesma car desta, para modelo MASCULINO medindo 2 cm (dais 
centfmetros) de largura, com 2 cm de dlstancla da barra e 2 a 3 cm (dois a tres 

centfmetros) de dlstancla da lateral; e para o modelo FEMININO medindo 2 cm 

(dais centfmetros) de largura, por toda sua sxtensao (na horizontal), com 2 cm 

(dais centfmetros) de dlstancla da barra e 2 a 3 cm (dais a tres centrmetros) de 

distancla da lateral; 
- Na capa frontal, regiao superior, devera existir um prolongamento de 10 cm da 

capa (aba de cantata), alern do limite do painel ballstico frontal, no mesmo 

comprimento e largura da aba superior da capa dorsal, dotado de sistema de 
ganchos e argolas (femea), de forte liga9ao, disposta verticalmente na largura e 

extensao da aba da capa, na mesma car desta, medindo 8 cm de largura par 15 

cm de comprimento, e distando 3 cm da borda superior da aba; 

- Capa dorsal com abas laterais contfnuas, para o modelo MASCULINO com 19 

centfmetros de altura e modelo FEMININO com 15 centfmetros de altura, 

prolongamento da capa dorsal e sem costuras de liga9ao, partindo em dlrecao a 
parte frontal, distando a aba 3 (trss) centfmetros e modelo feminine 01 (um) 

centf metro da borda lateral inferior da base da capa; 
As abas horizontais, medindo 19 cm de altura (vertical) para o modelo 

MASCULINO e 14 cm de altura (vertical) para o modelo FEMININO, terao por 
comprimento horizontal a dlstancla desde o limite em que corneca a area dorsal 

ate a extremidade central de cantata com a outra aba na capa frontal, conforms 
tamanho do colete, sendo dotadas na parte interna voltada para o corpo, de 

sistema de ganchos e argolas de forte ligac,;:ao, do tipo "macho", medindo este 18 

cm de altura (vertical) e 15 cm de largura para o modelo MASCULINO e 14 cm de 
Pagina 9 de 15 
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altura (vertical) e 15 cm de largura para o modelo FEMININO, costurados na 

. extremidade das abas, · na mesma car da capa, expondo somente a face "macho" 

do sistema de flxacao para cantata com a tira "fernea" da capa frontal; 

Capa dorsal, parte externa, face superior, dotadas de abas com 8 cm de largura, 18 

cm de comprimento, contlnuacao da capa dorsal e sem costuras de ligac;ao, com 

sistema de ganchos e argolas de .forte ligac;ao, do tipo "macho", costurados na 

extremidade intema destas e revestidos pelo mesmo tecido e cor da capa, 

expondo somente a face "macho" do sistema de fixacao, medindo este 8 cm de 

largura por 10 cm de comprimento, e distando 5 (cinco) milfmetros da borda 

superior da aba; 

Capa dorsal, parte interna voltada para o corpo, com abertura na face inferior 

interna, com sistema de ganchos e argolas (tira rnacho/fernea), de forte ligar;ao, 

sendo a face fernea voltada para o corpo do usuarto, disposta horizontalmente em 

toda a largura da capa, na mesma cor desta, para modelo MASCULINO medindo 

2 cm (dais centfmetros) de largura, com 2 cm de dlstancla da barra e 2 a 3 cm 

(dais a tres centfmetros) de distancla da lateral; e para o modelo FEMININO 

medindo 2 cm (dais centrmetros) de largura, por toda sua extensao (na horizontal), 

com 2 cm (dais centfmetros) de distancla da barra e 2 a 3 cm (dois a tres 

centfmetros) de dlstancla da lateral; 

Desenho tscnlco meramente ilustrativo das capas frontal e dorsal, nas figuras 3 e 

4: 
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Para acondicionamento dos painels balfsticos deverao ser respeitadas as 

respectivas medidas para os modelos MASCULINOS e FEMININOS fornecidas, 

ficando com uma folga pr6xima de 05 mm (cinco milfmetros), em todo o contorno, 

com altura da capa dorsal, lncluindo as a bas superiores dotadas do sistema de 

ganchos e argolas, com tolerancla de 05 mm (cinco milimetros), nas medidas, 

conforme quadro abaixo: 

Capa dorsal parte interna 

Abertura inferior, 

Cap a frontal parte intern a 

......_ __ Prolongamento 
(aba de contato) 

Fixaciio 
por 
gauchos 
e voltas 

Capa dorsal parte externa 

'Costurus 

Capa frontal p'arte externa 

I 
l 

Figura 4. 

rigura 3. 

Fi:i .. ·arao ---1'- 

par 
ganchose 
volt as. 
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E:x!st~ncia de travetas nas eKtremidades das alcas e pontos vwJAeniveis da 
caps: 

Deverao ser efetuadas com llnha de pollester tltulo 80, na segu~nte 
conformidade: 

Em rnaqulna reta de 1 ag.ulha, ponto flxo 301 para fixayao dos slstemas de 

ganchos e arqolas e pesponto extsrno rents ao contornc, 
Em maquina reta de t agulha, porno fixo 30'1 para frx·acao dos sisternas de 
ganchos e arqolas do tlpo femea a 3 mm da borda e intemamente com reforoo 

em Iorma de ondas opostas, formando um "olte - B", a fim de preporotcnar 

flexibtlidade e tenacidade a peca, evltando o rompirnento durante a abertura: 

Costura em mterloque bitola minima de 1 cm para fecharneato da capa: 
• 

- DAS COSTURAS 

Quanto a materia-prlma, c:onfecclonada em tecido sarla comoosto de 67% pollester e 
33% al9odao. Car: Azul Marinho. 

- DO TECJDO DA CAPA ·AREA EXTERNA E INTERNA; 

CARACtERf.STICAS ESPEcrFICAS 

111><MANH CUMF'-RlMENTO POR M'.ODELO 
0 /\M~~ . 

FeMl'N1NO 
. 

!W"~Lf;NO I 
p l 580 640 
M 610 670 
G 640 700 
GG 670 730 

TABELA 7; Comprimento por rnodelo 

-· ·-- - - --~--,...,..,,>.f. -- 
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No aspecto visual e acabamento, o inv61ucro do painel frontal dsvsra ter em 

.. 

As caracterfsticas tecnicas do tecido revestidor (inv61ucro), dos palnels 
balfsticos, serao conforme cuadro abaixo: DADOS FiSICOS 
ITEM VALORES REFERcNCIA NORMA 

s 
Poliamida 6.6 de al ta 100% AATCC- 
tenacidade (nylon) Du bl ado 20 e 20A 
com filme de poliuretano 
(Gramatura = 70 +/- 10 gr/m2) 
100% Poliuretano 
Construcao: Tecido piano com DENSIDADE: NBR 
ligac;ao TELA Tram a 22 ± 2 fios/cm - 10588 

Urdume 22 ± 2 fies/cm 
Tftulo dos fios - 210 ± 10 Dtex com 34 ASTM 

filamentos 1059 
Gramatura 123 g /m2 ± 12 g /m2 (tecido NBR 

ouro sem tratamento) 10591 
Acabamento lnerentemente repelente a -X- 

aqua e 61eo 

DO TECIDO - As caracterfsticas tecnlcas do tecido revestidor (inv61ucro), dos 

painels balfsticos, serao conforme descrito, onde deverao ser recobertos por 

tecido em poliamida com acao hidrorrepelente, confeccionado em nylon 210±10 

Otex, sendo 100% lmperrneavel. 0 arremate do fechamento do inv61ucro dsvera 

ser feito atraves de terrnofusao sem costura, ou tecnologia similar, desde que 

fique totalmente vedado, de modo a garantir a completa impermeabilidade dos 

palnels balfsticos. 

DO INV6LUCRO (ENVELOPE BALfSTICO) 

Quantidade de pontos por cm de 3,0 a 3,5 em todas as costuras; 

A flxacao de tiras e abas devem ser reforcadas por 3 (tres) costuras tipo 

travete em cada extremidade das juncoes com a capa, assim como com o 

sistema de ganchos e argolas; 

Todas as costuras devem ser garantidamente resistentes durante toda a vida 

util do produto. 



- Gramatura - 460 g/m2 (+/- 10%) - norma NBR 10591; 

- Cornposlcao - 88% Poliester e 12% Elastano - norma AATCC 20; 

- Estrutura - Trimensional (30) em malha por trama (Malharia Circular); 

- Face externa - Com o fio Texturizado de Titulo 76 Otex com 72 filamentos e Fio de 
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Tecido de malharia par trama em estrutura 30, com cornposicao de 88% pollester e 12% 
de elastano, gramatura de 460 g/m2 (+ou- 10%), segundo norma NBR 10591 e 

tratamento antimicrobiano, de acordo com metodo de ensaio AATCC 100. A estrutura 

tridlmensional deve permitir elevada absorcao e raplda dessorcao de umidade de forma a 

contribuir na secagem rapida e na percepcao de conforto na utilizacao. 

CAPA PARA COLETE DISSIMULADO EM MALHA 30 

CAPA ALTERNATIVA PARA POLICIAMENTO 
Poderao ser exigidas capas com diferente padronagem, cor ou tecido, com o mesmo 
modelo da capa padrao. As quantidades serao discriminadas em edital, sempre que 
previstas as suas aquislcoes. Nestes casos, durante a llcltacao, devera ser entregue 
amostra da capa padrao e da capa especffica, cuja descricao segue abaixo. 

Costuras - Quando permitidas todas as costuras devem ser uniformes, sem 

franzidos ou distorcoes nas fileiras, devendo ter acabamento firme e de formas 

bem definidas. Quando ocorrer interrupcao, a costura devsra ser restaurada, no 

mfnimo 25 mm (vinte e cinco milfmetros), antes da mesma, para que se possa 

proceder a contlnuacao. 
Quando permitidas as costuras devem ter, no mfnimo, a reslstencla do elemento de 

menor resistencla, sendo as linhas utilizadas para as costuras a prova de 

apodrecimento. 

PAINEIS BALISTICOS 

sua face de impacto escrito com tinta garantidamente indelsvel os seguintes 

dizeres, "FACE DE IMPACTO" com fonte de tamanho adequado e de facll 

vlsuallzacao, 
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- Logomarca e name do fabricante 

- Nome do produte 

- Tamenho.larpura/n.? da pec;:a 

- Quantidade de pec;:as 

- Nurnsro do late 

EMBALAGEM 
Criterios de embalagem 
Pecas embaladas individualmente em plastlco, acondicionadas em caixas de 
papelao · com maxi mo de 10 unidades par caixa, sem comprometer seu 

fechamento, com reslstencla para empilhamento de ate 5 (cinco) caixas, sem 

deformar; 

lntormacoes obrigat6rias das caixas: 

- As embalagens serao lacradas com fita adesiva; 

- Na lateral externa, tera as seguintes inforrnacoes: 

Elastano de 40 Denier - norma ASTM D 1059; 

- Fio de estrutura - de pollester de titulo 76 Otex - norma ASTM D 1059; 

- Face intema - Em fie texturizado de titule 76 Otex e Fie de Elastano de 40 Denier - 

norma ASTM D 1059; 

- Numero de colunas - mfnimo 20 colunas par centfmetro - NBR 12060; 

- Nurnero de carreiras de malhas - mfnimo 28 per centimetre - NBR 12060; 

- Permeabllidade ao vapor de agua - mfnimo de 20 mg/cm2.h - segundo norma NBR ISO 

20344 item 6.6; 

- Coeficiente de vapor de agua - mfnimo de 200 mg/cm2 - segundo norma NBR ISO 20344. 

item 6.8;-Absorc;:ao de agua maier que 110% e Dessorcao de 100% - segunde nerma 

SATRA TM6. 

- Tratamente Antimicrobiane de prevencao a desenvolvimento de bacterias e odor - 

segundo norm a AATCC 100. 
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