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Descrição:

Calça Tática masculina confeccionada em tecido conforme especificado nas tabelas 2 e 3, na cor Azul Marinho.
- Cós da calça:
Cós medindo 3,8 cm de largura com elástico de largura idêntica ao do cós inserido nas laterais. Cada um desses
elásticos inseridos nas laterais mede L18 de comprimento e L19 de comprimento quando esticado. Cós fechado
com botão de pressão na cor ouro velho (ver figuras 3, 4 e 8);
Cós com dois passadores com pespontos duplos, medindo 4,5 cm de largura por 6,0 cm de comprimento, fixados na
frente da calça a uma distância L6 da extremidade do cós à esquerda do usuário (medir com abotoamento fechado),
por cima da emenda entre a parte com e a parte sem elástico do cós e outros dois passadores na direção das
costuras laterais medindo 2,5 cm de largura por 6,0 cm de comprimento. Por baixo da borda inferior do passador da
frente, somente do lado direito do usuário, prega-se dobrada uma tira de tecido pespontada nas laterais, medindo
2,0 cm de largura e 1 cm de comprimento (dobrada), cuja função é prender uma argola de metal na cor ouro velho
medindo 17 mm de largura, 42 mm de altura com 3 mm de espessura. Traseiro com três passadores, um com 2,5
cm de largura fixado no centro do cós, ou seja, na direção da costura de gancho, e outros dois com 4,5 cm de
largura fixados a uma distância L13 do passador localizado no centro do cós. Todos os passadores recebem
moscas de segurança aplicadas nos cantos superiores e inferiores. Os passadores estendem-se por 6 cm a partir
da extremidade superior do cós, entretanto, após a dobra que define a extremidade inferior do passador, ele não é
cortado, prolonga-se a extremidade dobrada para baixo do próprio passador até alcançar a extremidade inferior do
cós e ser sobreposta por ele (ver figuras 5, 7 e 15);
Também na direção da emenda entre a parte com e a parte sem elástico do cós, abaixo do cós, na parte da frente
há, em ambos os lados (direito e esquerdo) uma prega de 1,25 cm (pronta) com sua dobra externa voltada para a
lateral da calça. Essa prega encontra-se fechada, costurada, em seus 3,5 cm iniciais, a partir do cós (ver figuras 1, 2
e 4);
Abotoamento do cós por um botão de pressão em metal na cor ouro velho medindo 17 mm de diâmetro, pregado
nas extremidades do cós, sendo o lado fêmea do botão pregado a 2 cm de distância da extremidade do cós à
esquerda do usuário e o lado macho do botão pregado a 4,5 cm de distância da extremidade do cós à direita do
usuário (ver figuras 12 e 13).
- Braguilha:
Braguilha medindo 3,5 cm de largura e L1 de comprimento, fechada com zíper de metal com trava automática, com
a cremalheira e o cursor na cor ouro velho e o cadarço na cor azul marinho (ver figuras 2, 12 e 13);
Na face interna da calça, no lado direito do usuário, o pertingal possui um prolongamento pontudo na lateral solta do
pertingal, cujo ápice está a 5 cm de distância da lateral presa do pertingal. Na altura desse prolongamento há um
caseado para o abotoamento feito por um botão de massa com 4 furos na cor Azul Marinho, medindo 17 mm de
diâmetro, fixado 2,5 cm abaixo do cós, na lateral chuleada da braguilha, que encontra-se no lado interno da calça
(ver figuras 12,13 e 15).
- Reforço de entrepernas:
Reforço com formato de losango, com 9,0 cm de largura e comprimento L21 aplicado entre os ganchos da frente e
das costas, na costura de entrepernas. Esse recorte em forma de losango tem suas costuras pespontadas em todo
seu contorno e mosqueadas na direção dos ganchos frente e costas (ver figuras 2 e 14).
- Bolsos tipo faca (dianteiro):
Bolsos do tipo faca com duplo pesponto e moscas de segurança aplicadas nas extremidades superior e inferior da
abertura dos bolsos em ambas as laterais da frente. A medida da abertura define-se pela distância L4 entre a
extremidade superior da abertura e a costura lateral da calça e o comprimento da abertura pela distância L5 entre o
cós e a extremidade inferior da abertura (ver figura 4);
Um viés na cor azul marinho com 2,5 cm de largura recobre a abertura do bolso apenas nos 6 cm mais próximos da
extremidade inferior da abertura do bolso faca. Contudo, pelo lado externo da calça, vemos somente 1,0 cm de
largura desse viés. O viés é preso por pesponto duplo e reforço de retrocesso na sua extremidade superior (ver
figura 8);
Forro dos bolsos faca em tecido conforme especificado na tabela 3, na cor branca, medindo L11 de largura e L9 de
distância entre o cós e seu fundo. A parte superior desse forro prolonga-se até o pertingal por uma altura L12. A
abertura do bolso faca recebe uma limpeza de 3,5 cm de largura costurada em toda sua extensão sobreposta ao
forro. A parte do forro do bolso que aparece acima da abertura do bolso recebe uma vista do mesmo tecido da
calça. Essa vista é costurada sobreposta ao forro e estende-se a partir da costura lateral até 5 cm além da abertura
do bolso. Um botão reserva semelhante ao botão pregado na face interna da braguilha é fixado no inferior do forro
do bolso esquerdo 2,5 cm acima da extremidade inferior da lateral do bolso, que mede L8 de comprimento. Também
na costura lateral do bolso esquerdo, 3,0 cm abaixo do cós, prega-se a etiqueta de conservação da peça (ver figura
6).
- Bolsos cargo (laterais):
Bolsos tipo cargo com prega fêmea encontram-se pregados sobre as costuras laterais da calça por pesponto duplo
a uma altura L16, ou seja, a portinhola do bolso encontra-se posicionada imediatamente abaixo da costura do fundo
do bolso traseiro e a extremidade superior do bolso encontra-se posicionado a 1 cm abaixo da costura de
pregamento da portinhola. Bolso medindo 16 cm de comprimento por 18 cm de largura, com moscas de segurança
apenas nos cantos superiores. Bainha da abertura do bolso medindo 2,5 cm de largura (ver figuras 2, 8 e 9);
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Bolsos com prega fêmea centralizada, medindo 4,5 cm de largura, sendo a extremidade inferior da prega fechada
por costura por 2,5 cm e a extremidade superior fechada por costura por 4,5 cm. Somente no trecho de 9 cm entre
essas costuras a prega encontra-se aberta. As extremidades dessa abertura de 9 cm recebem reforço de moscas
de segurança (ver figuras 8 e 9);
Portinholas medindo 5,6 cm de largura por 19,5 cm de comprimento com cantos inferiores chanfrados e pesponto
duplo na borda. Fechamento por dois fechos de contato macho (lado áspero), de cor azul marinho, medindo 2,0 cm
de largura por 3,5 cm de comprimento, pregados por costura em toda sua volta e cruzada em ‘x’ na face interna da
portinhola, a 2 cm de distância da costura de pregamento da portinhola e a 2 cm de distância das laterais da
portinhola. Os fechos de contato fêmea (lado macio) possuem as mesmas medidas de seus correspondentes e
encontram-se pregados no bolso na mesma direção em que estão pregados na portinhola, a 1,7 cm de distância da
extremidade superior do bolso (ver figura 9).
- Reforço do joelho (dianteiro):
Reforço na altura do joelho posicionado a uma distância L2 a partir do cós. Estendendo-se por toda a largura da
frente da perna da calça e possui 26 cm de comprimento. O reforço é costurado por pesponto duplo nas
extremidades superior e inferior, sobreposto à frente da perna da calça. Além de reforçar a área do joelho, tem a
finalidade de conter placas anti-impacto à serem ali inseridas. Essa inserção se dá por abertura feita não no reforço
mas sim nas entrepernas da frente. Esta abertura, que mede 13 cm, inicia-se 6,5 cm abaixo da costura de
pregamento da extremidade superior do reforço, afasta-se em 1 cm da costura de entrepernas e recebe uma
limpeza de 4,5 cm de largura que prolonga-se por 2,5 cm além das extremidades superior e inferior da abertura (ver
figuras 2 e 8).
- Bainha da barra:
Bainha da barra medindo 5,0 cm de largura. Bainha dobrada para a face interna da abertura da perna (ver figura 3);
Uma aleta de ajuste medindo 8,0 cm de comprimento e largura que varia entre 5 cm e 4,5 cm, com o canto superior
da extremidade solta chanfrado encontra-se inserida na costura lateral da calça, na altura da bainha. Esta aleta tem
o seu contorno pespontado próximo à borda e um fecho de contato macho (lado áspero) de 3,8 cm de largura e 5
cm de comprimento pregado na face voltada para o lado traseiro da calça por costura em toda a sua volta e em ‘x’.
O fecho de contato fêmea (lado macio) correspondente mede 3,8 cm de largura, 20 cm de comprimento e encontrase pregado na parte de trás da calça, 0,5 cm abaixo da costura da bainha (ver figuras 10 e 11).
- Etiqueta de conservação da peca:

Lote:
Qtd. Cadastrada:
Valor Unitário (R$):
Contratatado (R$):

Etiqueta de identificação da GCMV e Pictograma inserida internamente no centro do cós (ver figuras 2, 4 e 5) e a
etiqueta de conservação inserida internamente na lateral esquerda do forro do bolso dianteiro (ver figura 6 e figuras
17, 18, 19 e 20).
1 - LOTE 01
371,00
Uni. Medida:
Unidade
R$85,00
Qtd. a Receber:
0,00
R$31.535,00
Qtd Recebida:
371,00
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Descrição:

Calça Tática feminina confeccionada em tecido conforme especificado nas tabelas 2 e 3, na cor Azul Marinho.
- Cós da calça:
Cós medindo 3,8 cm de largura com elástico de largura idêntica ao do cós inserido nas laterais. Cada um desses
elásticos inseridos nas laterais mede L18 de comprimento e L19 de comprimento quando esticado. Cós fechado
com botão de pressão na cor ouro velho (ver figuras 3, 4 e 8);
Cós com dois passadores com pespontos duplos, medindo 4,5 cm de largura por 6,0 cm de comprimento, fixados na
frente da calça a uma distância L6 da extremidade do cós à esquerda do usuário (medir com abotoamento fechado),
por cima da emenda entre a parte com e a parte sem elástico do cós e outros dois passadores na direção das
costuras laterais medindo 2,5 cm de largura por 6,0 cm de comprimento. Por baixo da borda inferior do passador da
frente, somente do lado direito do usuário, prega-se dobrada uma tira de tecido pespontada nas laterais, medindo
2,0 cm de largura e 1 cm de comprimento (dobrada), cuja função é prender uma argola de metal na cor ouro velho
medindo 17 mm de largura, 25 mm de altura com 3 mm de espessura. Traseiro com três passadores, um com 2,5
cm de largura fixado no centro do cós, ou seja, na direção da costura de gancho, e outros dois com 4,5 cm de
largura fixados a uma distância L13 do passador localizado no centro do cós. Todos os passadores recebem
moscas de segurança aplicadas nos cantos superiores e inferiores. Os passadores estendem-se por 6 cm a partir
da extremidade superior do cós, entretanto, após a dobra que define a extremidade inferior do passador, ele não é
cortado, prolongase a extremidade dobrada para baixo do próprio passador até alcançar a extremidade inferior do
cós e ser sobreposta por ele (ver figuras 5, 7 e 15);
Também na direção da emenda entre a parte com e a parte sem elástico do cós, abaixo do cós, na parte da frente
há, em ambos os lados (direito e esquerdo) uma prega de 1,25 cm (pronta) com sua dobra externa voltada para a
lateral da calça. Essa prega encontra-se fechada, costurada, em seus 3,5 cm iniciais, a partir do cós (ver figuras 1, 2
e 4);
Abotoamento do cós por um botão de pressão em metal na cor ouro velho medindo 17 mm de diâmetro, pregado
nas extremidades do cós, sendo o lado fêmea do botão pregado a 2 cm de distância da extremidade do cós à
esquerda do usuário e o lado macho do botão pregado a 4,5 cm de distância da extremidade do cós à direita do
usuário (ver figuras 12 e 13).
- Braguilha:
Braguilha medindo 3,5 cm de largura e L1 de comprimento, fechada com zíper de metal com trava automática, com
a cremalheira e o cursor na cor ouro velho e o cadarço na cor azul marinho (ver figuras 2, 12 e 13);
Na face interna da calça, no lado direito do usuário, o pertingal possui um prolongamento pontudo na lateral solta do
pertingal, cujo ápice está a 5 cm de distância da lateral presa do pertingal. Na altura desse prolongamento há um
caseado para o abotoamento feito por um botão de massa com 4 furos na cor Azul Marinho, medindo 17 mm de
diâmetro, fixado 2,5 cm abaixo do cós, na lateral chuleada da braguilha, que encontra-se no lado interno da calça
(ver figuras 12,13 e 15).
- Reforço de entrepernas:
Reforço com formato de losango, com 9,0 cm de largura e comprimento L21 aplicado entre os ganchos da frente e
das costas, na costura de entrepernas. Esse recorte em forma de losango tem suas costuras pespontadas em todo
seu contorno e mosqueadas na direção dos ganchos frente e costas (ver figuras 2 e 14).
- Bolsos tipo faca (dianteiro):
Bolsos do tipo faca com duplo pesponto e moscas de segurança aplicadas nas extremidades superior e inferior da
abertura dos bolsos em ambas as laterais da frente. A medida da abertura define-se pela distância L4 entre a
extremidade superior da abertura e a costura lateral da calça e o comprimento da abertura pela distância L5 entre o
cós e a extremidade inferior da abertura (ver figura 4);
Um viés na cor azul marinho com 2,5 cm de largura recobre a abertura do bolso apenas nos 5,5 cm mais próximos
da extremidade inferior da abertura do bolso faca. Contudo, pelo lado externo da calça, vemos somente 1,0 cm de
largura desse viés. O viés é preso por pesponto duplo e reforço de retrocesso na sua extremidade superior (ver
figura 8);
Forro dos bolsos faca em tecido conforme especificado na tabela 3, na cor branca, medindo L11 de largura e L9 de
distância entre o cós e seu fundo. A parte superior desse forro prolonga-se até o pertingal por uma altura L12. A
abertura do bolso faca recebe uma limpeza de 3,5 cm de largura costurada em toda sua extensão sobreposta ao
forro. A parte do forro do bolso que aparece acima da abertura do bolso recebe uma vista do mesmo tecido da
calça. Essa vista é costurada sobreposta ao forro e estende-se a partir da costura lateral até 5 cm além da abertura
do bolso. Um botão reserva semelhante ao botão pregado na face interna da braguilha é fixado no inferior do forro
do bolso esquerdo 2,5 cm acima da extremidade inferior da lateral do bolso, que mede L8 de comprimento. Também
na costura lateral do bolso esquerdo, 3,0 cm abaixo do cós, prega-se a etiqueta de conservação da peça (ver figura
6).
- Bolsos cargo (laterais):
Bolsos tipo cargo com prega fêmea encontram-se pregados sobre as costuras laterais da calça por pesponto duplo
a uma altura L16, ou seja, a portinhola do bolso encontra-se posicionada imediatamente abaixo da costura do fundo
do bolso traseiro e a extremidade superior do bolso encontra-se posicionado a 1 cm abaixo da costura de
pregamento da portinhola. Bolso medindo 16 cm de comprimento por 17 cm de largura, com moscas de segurança
apenas nos cantos superiores. Bainha da abertura do bolso medindo 2,5 cm de largura (ver figuras 2, 8 e 9);
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Bolsos com prega fêmea centralizada, medindo 4,5 cm de largura, sendo a extremidade inferior da prega fechada
por costura por 2,5 cm e a extremidade superior fechada por costura por 4,5 cm. Somente no trecho de 9 cm entre
essas costuras a prega encontra-se aberta. As extremidades dessa abertura de 9 cm recebem reforço de moscas
de segurança (ver figuras 8 e 9);
Portinholas medindo 5,6 cm de largura por 17,5 cm de comprimento com cantos inferiores chanfrados e pesponto
duplo na borda. Fechamento por dois fechos de contato macho (lado áspero), de cor azul marinho, medindo 2,0 cm
de largura por 3,5 cm de comprimento, pregados por costura em toda sua volta e cruzada em ‘x’ na face interna da
portinhola, a 2 cm de distância da costura de pregamento da portinhola e a 2 cm de distância das laterais da
portinhola. Os fechos de contato fêmea (lado macio) possuem as mesmas medidas de seus correspondentes e
encontram-se pregados no bolso na mesma direção em que estão pregados na portinhola, a 1,7 cm de distância da
extremidade superior do bolso (ver figura 9).
- Reforço do joelho (dianteiro):
Reforço na altura do joelho posicionado a uma distância L2 a partir do cós. Estendendo-se por toda a largura da
frente da perna da calça e possui 26 cm de comprimento. O reforço é costurado por pesponto duplo nas
extremidades superior e inferior, sobreposto à frente da perna da calça. Além de reforçar a área do joelho, tem a
finalidade de conter placas anti-impacto à serem ali inseridas. Essa inserção se dá por abertura feita não no reforço
mas sim nas entrepernas da frente. Esta abertura, que mede 13 cm, inicia-se 6,5 cm abaixo da costura de
pregamento da extremidade superior do reforço, afasta-se em 1 cm da costura de entrepernas e recebe uma
limpeza de 4,5 cm de largura que prolonga-se por 2,5 cm além das extremidades superior e inferior da abertura (ver
figuras 2 e 8).
- Bainha da barra:
Bainha da barra medindo 5,0 cm de largura. Bainha dobrada para a face interna da abertura da perna (ver figura 3);
Uma aleta de ajuste medindo 8,0 cm de comprimento e largura que varia entre 5 cm e 4,5 cm, com o canto superior
da extremidade solta chanfrado encontra-se inserida na costura lateral da calça, na altura da bainha. Esta aleta tem
o seu contorno pespontado próximo à borda e um fecho de contato macho (lado áspero) de 3,8 cm de largura e 5
cm de comprimento pregado na face voltada para o lado traseiro da calça por costura em toda a sua volta e em ‘x’.
O fecho de contato fêmea (lado macio) correspondente mede 3,8 cm de largura, 20 cm de comprimento e encontrase pregado na parte de trás da calça, 0,5 cm abaixo da costura da bainha (ver figuras 10 e 11).
- Etiqueta de conservação da peca:

Lote:
Qtd. Cadastrada:
Valor Unitário (R$):
Contratatado (R$):

Etiqueta de identificação da GCMV e Pictograma inserida internamente no centro do cós (ver figuras 2, 4 e 5) e a
etiqueta de conservação inserida internamente na lateral esquerda do forro do bolso dianteiro (ver figura 6 e figuras
17, 18, 19 e 20).
1 - LOTE 01
119,00
Uni. Medida:
Unidade
R$85,40
Qtd. a Receber:
0,00
R$10.162,60
Qtd Recebida:
119,00
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