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Executivo por meio dos sítios www.xangrila.rs.gov.br ou 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 
  
Xangri-Lá, 14 de março de 2018. 
  
CILON RODRIGUES DA SILVEIRA 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Renata Correia de Souza 

Código Identificador:E1F711C5 
 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO 52-18 

 
O Município de Xangri-Lá torna público para conhecimento dos 
interessados que no dia 03 de abril de 2018 às 16h ocorrerá pregão 

eletrônico para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO, EM TELÕES, DOS 
SHOWS DO RODEIO CRIOULO DE XANGRI-LÁ, conforme 
Edital de nº 76-18. Maiores informações poderão ser obtidas junto ao 
Executivo por meio dos sítios www.xangrila.rs.gov.br ou 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 
  
Xangri-Lá, 14 de março de 2018. 
  
CILON RODRIGUES DA SILVEIRA 
Prefeito Municipal  
 

Publicado por: 
Renata Correia de Souza 

Código Identificador:8C5EAF12 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE 
 

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 
ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL - PARA REGISTRO DE PREÇO EDITAL: 0011/2017 PROCESSO: 101087 

 
CM GRANPAL 

Setor de Licitações e Compras 

Avenida das Indústria, 469 - Sala 101 - Bairro São João - Porto Alegre - RS - Brasil 

ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL - para Registro de Preço 

EDITAL: 0011/2017 PROCESSO: 101087 

Em 11/01/2018, às 09:00 horas, reuniram-se o(a) Pregoeiro(a) Oficial deste órgão, Michele da Rosa de Oliveira, e respectivos membros da Equipe de apoio, designados pelo ato n.º 72/2017, publicado em 09/03/2017, para 
os procedimentos inerentes a sessão em epígrafe. 

Local de Realização: Na sala de licitações do DLC/SMPG, sito na rua Frei Orlando, 199, 4º andar, Centro, Canoas (RS). 

Objeto: Pregão Presencial - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 11/2017 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DAS GUARDAS MUNICIPAIS DOS MUNICÍPIOS DE CACHOERINHA, 
CANOAS, ELDORADO DO SUL, ESTEIO, GRAVATAI, PORTO ALEGRE, SAPUCAIA DO SUL, SÃO LEOPOLDO e PELOTAS (GRANPAL). 

Eventos 

Evento 
Data / 

Usuário Observação 
Hora 

Novo documento anexo publicado 
08/03/2018 

Michele da Rosa de Oliveira 
Arquivo: PUBLICAÇÃO DA RETIFICAÇÃO DO COMUNICADO RES. JULG 
AMOSTRA 08:25 

Novo documento anexo publicado 
07/03/2018 

Michele da Rosa de Oliveira Arquivo: RETIFICAÇÃO COMUNICADO RES. JULG. E AMOSTRA 
09:25 

Novo documento anexo publicado 
07/03/2018 

Michele da Rosa de Oliveira Arquivo: PUBLICAÇÃO COMUNICADO RES. JULG. AMOSTRA E HABILITAÇÃO 
08:26 

Novo documento anexo publicado 
15/02/2018 

Michele da Rosa de Oliveira 
Arquivo: PUBLICAÇÃO COMUNICADO RES. JULG. HABILITAÇÃO E AMOSTRA 
(15/02/18) 11:56 

Novo documento anexo publicado 
26/01/2018 

Michele da Rosa de Oliveira 
Arquivo: LAUDO ANÁLISE DAS AMOSTRAS - LICITANTE: CLAUDIA THOMAS DE 
MELO 10:58 

Novo documento anexo publicado 
24/01/2018 

Michele da Rosa de Oliveira Arquivo: PUBLICAÇÃO COMUNICADO RES. JULG. HABILITAÇÃO E AMOSTRA 
08:45 

Novo documento anexo publicado 
05/01/2018 

Michele da Rosa de Oliveira Arquivo: PUBLICAÇÃO DA ATA DE RERRATIFICAÇÃO 
09:47 

Novo documento anexo publicado 
05/01/2018 

Michele da Rosa de Oliveira Arquivo: TERMO DE REFERÊNCIA - PARTE II 
08:59 

Novo documento anexo publicado 
05/01/2018 

Michele da Rosa de Oliveira Arquivo: TERMO DE REFERÊNCIA - PARTE I 
08:59 

  
Credenciamento 

Para o credenciamento, apresentaram-se as seguintes empresas: 

Razão Social CNPJ/CPF Representante ME/EPP 

CENCI EQUIP DE SEGURANCA LTDA 94.987.930/0001-24 JONI EDISON BAUMGARDT Sim 

CLAUDIA THOMAS DE MELLO & CIA LTDA 04.578.630/0001-07 CLAUDIA VENZON THOMAS DE MELLO Não informado 

lv distribuidora de materiais ltda 06.067.345/0003-00 ELAINE CRISTIANE DE JESUS SILVA Não 

VERTICE COM DE ROUPAS E ACESS LTDA 08.763.888/0001-26 Andreia Rodrigues Ferreira Não informado 

  
LOTE: 1 - LOTE 1 - UNIFORME GUARDA 

Homologação 

Pendente. 

Resultado 

O lote foi adjudicado para lv distribuidora de materiais ltda, CNPJ/CPF 06.067.345/0003-00, em 09/03/2018 10:09 por Michele da Rosa de Oliveira. 

Fornecedor Vencedor Valor Global (R$) 
Data / 

Aceite de Valor 
Aceite de 
Proposta Hora 

lv distribuidora de materiais ltda R$ 5.135,30 
11/01/2018 

09/03/2018 10:09 
09/03/2018 

09:40:41 10:09 

  

Código Item Nome Marca Modelo Quantidade 
Valor unitário 
(R$) 

1022216 ITEM 1 - AGASALHO (CONJUNTO) Não informado Não informado 1 cj 220,00 

1022217 ITEM 2 - BONÉ Não informado Não informado 1 un 25,90 

1022218 ITEM 3 - BONÉ COM LISTRA Não informado Não informado 1 un 35,90 

1022219 ITEM 4 - BONÉ CAMUFLADO Não informado Não informado 1 un 29,90 

1022220 ITEM 5 - CACHECOL Não informado Não informado 1 un 39,90 

1022221 ITEM 6 - CALÇA CORSÁRIO Não informado Não informado 1 un 65,00 

1022222 ITEM 7 - CALÇÃO MASCULINO Não informado Não informado 1 un 35,90 

1022223 ITEM 8 - CALÇA OPERACIONAL RIP STOP Não informado Não informado 1 un 139,00 
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1022224 ITEM 9 - CALÇA OPERACIONAL RIP STP COM REFORÇO JOELHOS Não informado Não informado 1 un 149,00 

1022225 ITEM 10 - CALÇA OPERACIONAL RIP STOP CAMUFLADA Não informado Não informado 1 un 145,00 

1022226 ITEM 11 - CAMISA MANGA RIP STOP Não informado Não informado 1 un 139,00 

1022227 ITEM 12 - CAMISA MANGA CURTA RIP STOP CAMUFLADO Não informado Não informado 1 un 135,00 

1022229 ITEM 13 - CAMISA MANGA LONGA RIP STOP Não informado Não informado 1 un 150,00 

1022231 ITEM 14 - CAMISA MANGA LONGA RIP STOP CAMUFLADO Não informado Não informado 1 un 120,00 

1022232 ITEM 15 - GANDOLA MANGA LONGA EM RIP STOP Não informado Não informado 1 un 165,00 

1022239 ITEM 16 - GANDOLA MANGA LONGA EM RIP STOP CAMUFLADO Não informado Não informado 1 un 165,00 

1022240 ITEM 17 - CAMISA POLO Não informado Não informado 1 un 50,00 

1022242 ITEM 18 - CAMISETA MANGA CURTA Não informado Não informado 1 un 27,90 

1022244 ITEM 19 - CAMISA MANGA LONGA GOLA ROLÊ Não informado Não informado 1 un 49,90 

1022246 ITEM 20 - CINTO EM NYLON AZUL MARINHO Não informado Não informado 1 un 35,00 

1022248 ITEM 21 - LUVAS DE LAPELA Não informado Não informado 1 un 33,00 

1022249 ITEM 22 - MACACÃO MANUTENÇÃO UNISSEX AZUL NOITE Não informado Não informado 1 un 215,00 

1022250 ITEM 23 - CAMISA SOCIAL MANGA CURTA Não informado Não informado 1 un 115,00 

1022251 ITEM 24 - CAMISA SOCIAL MANGA LONGA Não informado Não informado 1 un 120,00 

1022254 ITEM 25 - CALÇA SOCIAL MASCULINA Não informado Não informado 1 un 105,00 

1022255 ITEM 26 - CALÇA SOCIAL FEMININA Não informado Não informado 1 un 105,00 

1022257 ITEM 27 - JAQUETA ADMINISTRATIVA MANGA LONGA Não informado Não informado 1 un 210,00 

1022258 ITEM 28 - MEIAS CANO ALTO Não informado Não informado 1 un 25,00 

1022259 ITEM 29 - REDE PARA CABELO Não informado Não informado 1 un 19,00 

1022260 ITEM 30 - ROUPA TÉRMICA Não informado Não informado 1 cj 240,00 

1022261 ITEM 31 - SUÉTER UNISSEX Não informado Não informado 1 un 140,00 

1022263 ITEM 32 - TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO Não informado Não informado 1 un 18,00 

1022264 ITEM 33 - TOP FEMININO AZUL MARINHO NOITE Não informado Não informado 1 un 55,00 

1022265 ITEM 34 - JAQUETA NYLON TIPO PARKA Não informado Não informado 1 un 235,00 

1022266 ITEM 35 - JAQUETA OPERACIONAL MODULAR Não informado Não informado 1 un 390,00 

1022267 ITEM 36 - JAQUETA MOTOCICLISTA UNISSEX Não informado Não informado 1 un 450,00 

1022268 ITEM 37 - CALÇA MOTOCICLISTA Não informado Não informado 1 un 250,00 

1022269 ITEM 38 - CAMISA DE COMBATE Não informado Não informado 1 un 325,00 

1022270 ITEM 39 - VESTIDO GESTANTE EM OXFORD Não informado Não informado 1 un 125,00 

1022271 ITEM 40 - SAIA SOCIAL EM OXFORD Não informado Não informado 1 un 38,00 

  
Informações do Lote 

Tratamento ME/EPP: Preferência contratação para ME/EPP 

Ordem dos lances: Decrescente Unidade dos lances: Monetária (R$), 2 casas decimais 

Decremento mínimo dos lances: 0,01 (valor absoluto) 

Informações complementares 

- 1. Registra-se que a empresa 04 - Vértice Comércio de Roupas e Acessórios Ltda apresentou proposta financeira para apenas o item 34 (jaqueta de nylon), porém a licitação é do tipo menor preço por lote, conforme 
descrito no preâmbulo do Edital. Desta forma sua proposta não foi cadastrada no sistema. 

- 2. Registra-se também que as propostas financeiras das empresas 01 - Cláudia V. Thomas e 03 - Cenci Equipamentos, estavam com soma incorreta do valor total unitário, motivo pelo qual foi dada a possibilidade de 
retificação durante a sessão. 

- 3. A representante da empresa 04 - Vértice Com. de Roupas e Acessórios ausentou-se antes do término da sessão. 

- 4. O prazo para apresentação das amostras será até 22/01/2018. 

- 5. Informações na Granpal com o Sr. Ricardo, telefone 51 33 74 74 48 e pelo e-mail: ricardo@granpal.com.br. 

- 6. O Pregoeiro suspende a sessão SINE DIE, para análise da qualificação técnica e apresentação de amostras. 

- 7. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das empresas 02 - LV Distribuidora, 03 - Cenci Equipamentos e 04 – Vértice Com. de Roupas, foram guardados em envelope maior que será rubricado por todos, 
sem que tenham sido abertos, e ficarão em posse do Pregoeiro. 

- 8. 26/01/2018 às 08:30h. Conforme Comunicado publicado no Diário oficial da FAMURS em 24/01/2018, será dada continuidade no Pregão Presencial nº. 11/2017 – Registro de Preços de Uniforme para Guarda 
Municipal, em atendimento às demandas do CM Granpal. 

- 9. Registra-se a presença do representante das licitantes: CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, CLAUDIA THOMAS DE MELLO & CIA LTDA, LV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA. 

- 12. A Pregoeira suspende sine-die a sessão para análise da qualificação técnica e apresentação das amostras. 

- 13. O prazo para apresentação das amostras será até 07/02/2018. 

- 10. Ato contínuo, a Pregoeira informa que as amostras entregues pela empresa classificada em primeiro lugar: CLAUDIA THOMAS DE MELLO & CIA LTDA, foram analisadas por técnicos representantes da Guarda dos 
municípios de Canoas, Sapucaia do Sul e Cachoerinha. O parecer final da equipe foi pela NÃO APROVAÇÃO das amostras, considerando que a maioria dos itens apresenta defeitos não sanáveis e que não atendem às 
especificações constantes no edital, de acordo com o parecer exarado pela equipe técnica. A análise foi realizada na presença dos servidores da GRANPAL, Pregoeiro Ricardo Aloenis Schmidt e Assessoria Jurídica Carolina 
Serro Fontana. 

- 11. Registra-se que o laudo com a análise completa de cada item está à disposição no processo físico para vistas dos interessados. Desta forma, restou desclassificada a empresa CLAUDIA THOMAS DE MELLO & CIA 
LTDA, conforme item 12.6. do Termo de Referência do edital. 

- 14. Será publicado Comunicado com a data e horário para reabertura da sessão e continuidade do certame. 

- 15. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das empresas 02 - LV Distribuidora, 04 - Vértice Com. de Roupas, foram guardados em envelope maior que será rubricado por todos, sem que tenham sido abertos, 
e ficarão em posse do Pregoeiro. 

- 16. A empresa Cláudia Thomas de Mello solicita que a empresa Cenci Equipamentos apresente as notas fiscais referente aos Atestados apresentados. 

- 17. A empresa LV Distribuidora questiona se a empresa Cenci equipamentos atende ao item 10.1.3. qualificação técnica no que se refere aos 10% e também as notas fiscais dos referidos atestados. 

- 18. O prazo para apresentação das notas fiscais solicitadas para a empresa Cenci Equipamentos será até 07/02/2018 na Granpal. 

- 20/02/2018 às 09 horas. Conforme Comunicado publicado no Diário oficial da FAMURS em 15/02/2018, será dada continuidade no Pregão Presencial nº. 11/2017 – Registro de Preços de Uniforme para Guarda Municipal, 
em atendimento às demandas do CM Granpal. 

- 20. Registra-se a presença do representante das licitantes: CLAUDIA THOMAS DE MELLO & CIA LTDA e LV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA 

- 21. Ato contínuo, a Pregoeira informa que a empresa classificada em primeiro lugar: CENCI EQUIP DE SEGURANCA LTDA não entregou as amostras, de acordo com a manifestação do CM GRANPAL. Informo ainda 
que a empresa CENCI EQUIP DE SEGURANCA LTDA comunicou formalmente sua solicitação de desistência à Comissão de Registro de Preços em 06/02/2018, que encontra-se anexo aos autos do processo e à disposição 
para vistas dos interessados. Ressalto ainda que a empresa deixou de apresentar as notas fiscais referentes aos atestados apresentados. Desta forma, com base na manifestação da GRANPAL a Pregoeira declara a empresa 
desclassificada (pela não entrega da amostra) e inabilitada, por não atendimento na íntegra do item 10.1.3. (Qualificação Técnica) do Edital. 

- 22. Próxima empresa classificada é LV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA. Abertura do envelope da empresa LV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA e rubrica do pregoeiro, licitantes presentes. 

- 23. Suspende sine-die a sessão para análise da qualificação técnica e apresentação das amostras. 

- 24. O prazo para apresentação das amostras será até 02/03/2018. 

- 25. Será publicado Comunicado com a data e horário para reabertura da sessão e continuidade do certame. 

- 26.Fica em poder da pregoeira, o envelope de habilitação da empresa Vértice. 

- 27. 09/03/2018 às 10 horas. Conforme Comunicado publicado no Diário oficial da FAMURS em 07/03/2018 e retificado em 08/03/2018 será dada continuidade ao Pregão Presencial nº. 11/2017 – Registro de Preços de 
Uniforme para Guarda Municipal, em atendimento às demandas do CM Granpal. 

- 28. Registra-se a presença do representante da licitante LV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA. 

- 29. Ato contínuo, a Pregoeira informa que a empresa classificada em primeiro lugar: LV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA entregou as amostras, no prazo estabelecido no edital. 

- 30. Informo ainda que as amostras entregues pela licitante LV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA foram analisadas por técnicos representantes da Guarda dos municípios de Canoas, Sapucaia do Sul, Esteio e 
Cachoerinha. O parecer final da equipe foi pela APROVAÇÃO das amostras, considerando que a maioria das discrepâncias dos itens apresentados são sanáveis e que atendem as especificações constantes no edital, de 
acordo com o parecer exarado pela equipe técnica. A análise foi realizada na presença do servidor da GRANPAL, Pregoeiro Ricardo Aloenis Schmidt. 

- 31. Registra-se que o laudo com a análise completa de cada item está à disposição no processo físico para vistas dos interessados.Após o encerramento da sessão o Laudo será disponibilizado no sistema Pregão On Line 
Banrisul. 

- 32. Quanto à Habilitação a Pregoeira analisou os documentos (Regularidade Jurídica, Fiscal, Trabalhista e Qualificação Econômico- Financeira) e informa que a licitante atende ao Edital. Quanto à Qualificação Técnica, os 
documentos foram analisados pelo CM Granpal, que declarou que a licitante também atende na íntegra ao edital. 

- 33. Desta forma, amparada no parecer técnico e laudo com a análise e aprovação das amostras, a Pregoeira declara HABILITADA E VENCEDORA da licitação a empresa LV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA. 

- 34.Colocada a palavra a disposição, não houve manifestação. 

- 35.O envelope com os documentos de habilitação da empresa 04- está a disposição para retirada após a homologação do certame. 

Itens do lote de disputa 
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Item: 1 

Descrição: 1022216 - ITEM 1 - AGASALHO (CONJUNTO) 

Descrição complementar: Conjunto de Agasalho (unissex) com calça e casaco, em microfibra, na cor azul marinho noite, liso, com os seguintes detalhes de confecção: Calça: Confeccionada em tecido microfibra, com 
forração de tela em poliéster ventilado; Bolsos: 2 bolsos laterais, com zíper, de 13cm(largura)x 20cm(profundidade); 1 bolso traseiro interno com zíper, de 13cm(abertura)x 16cm(profundidade); Bainha com elástico; Cintura 
com regulagem em cordão e elástico; Número/Nome de serviço em BORDADO HD/TERMOCOLADO na altura do bolso da coxa DIREITA, em letreiro amarelo ouro, e a “Tipagem sanguínea” em letreiro vermelho, fonte 
Arial Bold, tamanho 10mm de altura por 5mm de largura; Casaco: Confeccionado em tecido microfibra, com forração de tela em poliéster ventilado, punhos em com elástico, cintura com regulagem em cordão e elástico; 
Fechamento por zíper até a ponta da gola; Bolsos: 2 bolsos dianteiros na linha da cintura, com zíper, de 13cm(abertura)x 20cm(profundidade); 1 bolso interno com zíper, de 13cm(abertura) x17cm(profundidade) na altura do 
peito esquerdo; Brasão da Guarda Municipal em BORDADO HD/TERMOCOLADO no lado esquerdo do peito medindo 7cm de largura por 9cm de altura; Número/Nome de serviço em BORDADO HD/TERMOCOLADO 
no lado direito do peito em letreiro amarelo ouro, e a “Tipagem sanguínea” em letreiro vermelho, fonte Arial Bold, tamanho 10mm de altura por 5mm de largura; Costas entre ombros, letreiros em BORDADO 
HD/TERMOCOLADO em dois níveis, “GUARDA MUNICIPAL ”escrito em arco, e abaixo deste, o “NOME DO MUNICÍPIO” na horizontal, ambos com fonte Arial Bold amarelo ouro, de tamanho 6cm(altura) x 3cm 
(largura); Botões e zíperes na cor do tecido. Aviamentos linha 100% poliéster nº 80, na cor do tecido e fio de poliéster para sua maior resistência; deverá ser toda costurada e reforçada com máquina interloque na sua parte 
interna; as barras das pernas devem ser rebatidas com largura de 2,0 cm e costuradas em máquina galoneira de duas agulhas. Etiqueta interna costurada, na cor branca informando: Composição do tecido; modo/símbolos de 
lavagem, modelo/tamanho do manequim, Razão social e CNPJ do Fornecedor da confecção e do fabricante do tecido; Data e País de fabricação. Os tamanhos mencionados para bolsos são referenciados para o tamanho G, 
sendo que para os demais tamanhos, deve ser respeitada a proporcionalidade necessária. Todos os Bordados HD/Termocolado devem ser confeccionados em etiqueta Tear Jakard em alta definição, fundo em Super Prestige, 
figura em Poliéster fio Detrex com recorte a Laser e acabamento termocolante, fixados com prensa térmica e acabamento nas bordas de bordado em linha amarelo ouro, com pontos fechados (não podendo ser em zig-zague) 
na largura de 3mm. Tamanhos: 36 ao 50 e sob medida. 

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: CONJUNTO 

Item: 2 

Descrição: 1022217 - ITEM 2 - BONÉ 

Descrição complementar: Boné em tecido Rip Stop, com aba dura e curva, sistema de fechamento com o mesmo tecido do boné com velcro, cor azul marinho noite com os seguintes detalhes de confecção: Matéria prima: 
Tecido em Rip stop, 50% poliamida, 50% algodão. Brasão da Guarda Municipal com 5cm (largura) x 7cm (altura), em BORDADO HD/TERMOCOLADO na parte frontal; Nome de Serviço na cor do tecido em 
BORDADO HD/TERMOCOLADO na esquerda do boné, em fonte Arial Bold, tamanho 10mm (altura)x 5mm (largura); Forração com entretela para firmar a estrutura na parte frontal, em todas as demais, aplicações de 
reforço, e acabamento da borda interna em algodão. Acabamento do produto deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes de costuras que não poderão apresentar descontinuidades e/ou desvios externos e 
deverão ser planas; Aviamentos linha 100% poliéster nº 80, na cor do tecido. Não poderá apresentar desfiamento na superfície do tecido, nem esgarçamento de costuras; As bordas deverão ser acabadas com bainhas de alta 
qualidade e excelente aspecto visual; A estamparia deverá ser de alta qualidade, com nitidez de detalhes, cores consistentes, apresentando resistência a dobraduras e amassamentos; Etiqueta interna costurada, na cor branca 
informando: Composição do tecido; modo/símbolos de lavagem, modelo/tamanho do manequim, Razão social e CNPJ do Fornecedor da confecção e do fabricante do tecido; Data e País de fabricação. Todos os Bordados 
HD/Termocolado devem ser confeccionados em etiqueta Tear Jakard em alta definição, fundo em Super Prestige, figura em Poliéster fio Detrex com recorte a Laser e acabamento termocolante, fixados com prensa térmica e 
acabamento nas bordas de bordado em linha amarelo ouro, com pontos fechados (não podendo ser em zig-zague) na largura de 3mm. Tamanho: P, M, G e GG. 

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE 

Item: 3 

Descrição: 1022218 - ITEM 3 - BONÉ COM LISTRA 

Descrição complementar: Boné em tecido Rip Stop, 50% algodão e 50% poliamida, com aba dura e curva, sistema de fechamento em velcro com o mesmo tecido do boné, cor azul marinho noite com os seguintes detalhes 
de confecção: Matéria prima: Tecido em Rip-stop, 50% poliamida, 50% algodão. Brasão da Guarda Municipal com 5cm (largura) x 7cm (altura), em BORDADO HD/TERMOCOLADO na parte frontal; Listra tripla 
quadriculada termocolada, externa, de 3cm (altura) em toda a extensão da carneira da peça exceto na aba, quadrados de 1cm (altura) x 1cm (largura) nas cores: branco e azul marinho noite. Nome de Serviço na cor do tecido 
em BORDADO HD/TERMOCOLADO na esquerda do boné, em fonte Arial Bold, tamanho 10mm (altura) x 5mm (largura); Forração com entretela para firmar a estrutura na parte frontal, em todas as demais, aplicações de 
reforço e acabamento da borda interna em algodão. Acabamento do produto deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes de costuras que não poderão apresentar descontinuidades e/ou desvios externos e 
deverão ser planas; Aviamentos linha 100% poliéster nº 80, na cor do tecido. Não poderá apresentar desfiamento na superfície do tecido, nem esgarçamento de costuras; As bordas deverão ser acabadas com bainhas de alta 
qualidade e excelente aspecto visual; A estamparia deverá ser de alta qualidade, com nitidez de detalhes, cores consistentes, apresentando resistência a dobraduras e amassamentos; Etiqueta interna costurada, na cor branca 
informando: Composição do tecido; modo/símbolos de lavagem, modelo/tamanho do manequim, Razão social e CNPJ do Fornecedor da confecção e do fabricante do tecido; Data e País de fabricação. Todos os Bordados 
HD/Termocolado devem ser confeccionados em etiqueta Tear Jakard em alta definição, fundo em Super Prestige, figura em Poliéster fio Detrex com recorte a Laser e acabamento termocolante, fixados com prensa térmica e 
acabamento nas bordas de bordado em linha amarelo ouro, com pontos fechados (não podendo ser em zig-zague) na largura de 3mm. Tamanho: P, M, G e GG. 

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE 

Item: 4 

Descrição: 1022219 - ITEM 4 - BONÉ CAMUFLADO 

Descrição complementar: Boné camuflado em tecido Rip Stop, 67% poliéster e 33% algodão, com aba dura e curva, sistema de fechamento em velcro com o mesmo tecido do boné, cor azul marinho noite e duas outras 
tonalidades com os seguintes detalhes de confecção: Brasão da Guarda Municipal com 5cm (largura) x 7cm (altura), em BORDADO HD/TERMOCOLADO na parte frontal; Nome de Serviço na cor do tecido em 
BORDADO HD/TERMOCOLADO na esquerda do boné, em fonte Arial Bold, tamanho 10mm (altura) x 5mm (largura); Forração com entretela para firmar a estrutura na parte frontal, em todas as demais, aplicações de 
reforço, e acabamento da borda interna em algodão. Acabamento do produto deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes de costuras que não poderão apresentar descontinuidades e/ou desvios externos e 
deverão ser planas; Aviamentos linha 100% poliéster nº 80, na cor do tecido. Etiqueta interna costurada, na cor branca informando: Composição do tecido; modo/símbolos de lavagem, modelo/tamanho do manequim, Razão 
social e CNPJ do Fornecedor da confecção e do fabricante do tecido; Data e País de fabricação. Todos os Bordados HD/Termocolado devem ser confeccionados em etiqueta Tear Jakard em alta definição, fundo em Super 
Prestige, figura em Poliéster fio Detrex com recorte a Laser e acabamento termocolante, fixados com prensa térmica e acabamento nas bordas de bordado em linha amarelo ouro, com pontos fechados (não podendo ser em 
zig-zague) na largura de 3mm. Tamanho: P, M, G e GG. 

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE 

Item: 5 

Descrição: 1022220 - ITEM 5 - CACHECOL 

Descrição complementar: Cachecol para proteção contra o frio na cor azul marinho noite com os seguintes detalhes de confecção: Tecido Micro Soft duplo Anti-Pilling (não faz bolinhas), antibactericida/antialérgico; 
Acabamento overloque em toda a extensão da borda; Nome de serviço em BORDADO HD/TERMOCOLADO na extremidade esquerda frontal, em letreiro amarelo ouro, e a “Tipagem sanguínea” em letreiro vermelho, 
fonte Arial Bold, tamanho 1cm (altura) x0,5cm (largura). Material: Micro Soft duplo, peso 185g/m² com proteção UV (FPS 50). Todas as peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes. 
Etiqueta costurada, na cor branca informando: Composição do tecido; modo/símbolos de lavagem, modelo/tamanho do manequim, Razão social e CNPJ do Fornecedor da confecção e do fabricante do tecido; Data e País de 
fabricação. Tamanho: Único. 

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE 

Item: 6 

Descrição: 1022221 - ITEM 6 - CALÇA CORSÁRIO 

Descrição complementar: Calça corsário feminina, na cor azul marinho noite com os seguintes detalhes de confecção: Matéria Prima: Tecido em Helanca; Composição (100% Poliamida) com gramatura no mínimo de 270 
g/m²; cós alto; comprimento 3,0 cm abaixo do joelho; A cintura deverá possuir elástico com largura de 3,0 cm, embutido e rebatido, com máquina galoneira de duas agulhas bitola larga. Brasão da Guarda Municipal com 
7cm de largura x 9cm de altura, em BORDADO HD/TERMOCOLADO na altura da coxa esquerda. Aviamentos: A linha utilizada para a confecção da bermuda é 100% poliéster, nº120 e fio de Helanca na cor azul marinho 
para maior resistência, na cor azul marinho. A tolerância de variação na gramatura do tecido é de 5%. Etiqueta interna costurada, na cor branca informando: Composição do tecido; modo/símbolos de lavagem, 
modelo/tamanho do manequim, Razão social e CNPJ do Fornecedor da confecção e do fabricante do tecido; Data e País de fabricação. Todas as peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes. 
A bermuda deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. Todos os Bordados HD/Termocolado devem ser confeccionados em etiqueta Tear Jakard em alta definição, fundo em Super Prestige, 
figura em Poliéster fio Detrex com recorte a Laser e acabamento termocolante, fixados com prensa térmica e acabamento nas bordas de bordado em linha amarelo ouro, com pontos fechados (não podendo ser em zig-zague) 
na largura de 3mm. Tamanhos: P – M – G – GG - XG e sob medida. 

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE 

Item: 7 

Descrição: 1022222 - ITEM 7 - CALÇÃO MASCULINO 

Descrição complementar: Calção masculino, na cor azul marinho noite com os seguintes detalhes de confecção: Matéria Prima: Tecido em Microfibra/Tactel, 100% poliéster; forro em tela 100% Poliéster; estilo semi 
bermuda; forrado com tela de poliéster com tramas abertas; Cordão de ajuste na cintura e elástico com largura de 3,0 cm embutido e rebatido em pespontadeira com cinco agulhas. Bolsos: 02 dianteiros internos, tipo faca, 01 
traseiro chapado; Boca dos bolsos pespontado em reta 1 agulha. Brasão da Guarda Municipal com 7cm (largura) x 9cm (altura), em BORDADO HD/TERMOCOLADO na altura da coxa esquerda, logo acima do joelho. 
Aviamentos: A linha utilizada para a confecção é 100% poliéster, nº 120, na cor azul marinho e fio de poliéster na cor azul marinho para maior resistência; costura reforçada com máquina interloque na parte interna; Barras 
das pernas devem ser rebatidas com largura de 2,0 cm e costuradas em máquina galoneira de duas agulhas. Etiqueta interna costurada, na cor branca informando: Composição do tecido; modo/símbolos de lavagem, 
modelo/tamanho do manequim, Razão social e CNPJ do Fornecedor da confecção e do fabricante do tecido; Data e País de fabricação. Todos os Bordados HD/Termocolado devem ser confeccionados em etiqueta Tear 
Jakard em alta definição, fundo em Super Prestige, figura em Poliéster fio Detrex com recorte a Laser e acabamento termocolante, fixados com prensa térmica e acabamento nas bordas de bordado em linha amarelo ouro, 
com pontos fechados (não podendo ser em zig-zague) na largura de 3mm. Tamanhos: PP-PM- G- GG e sob medida. 

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE 

Item: 8 

Descrição: 1022223 - ITEM 8 - CALÇA OPERACIONAL RIP STOP 

Descrição complementar: Calça modelo operacional, tecido Rip Stop, masculino e feminino, cor azul marinho noite, com os seguintes detalhes de confecção: Matéria prima: Tecido em Rip-stop, 50% poliamida, 50% 
algodão. Cós duplo no mesmo tecido, entretelado com 4,5cm largura, pesponto simples em todo o contorno, em duas partes, meio elástico largura 3cm nas costas, botão em nylon 4 furos 18mm, na cor do tecido; Vista 
embutida com zíper de metal anti-ferruginoso reforçado com cadarço na cor do tecido, 7 passadores, sendo 6 de 2cm cada, inseridos na parte inferior do cós e um de 3cm na parte central traseira do cós, travetes nos 
passadores e na parte inferior da bragueta. Bolsos: 02 frontais em oblíqua, tipo faca, de 23cm (altura) x17cm (largura) embutidos, com forro no mesmo tecido; acabamento dos bolsos com travetes. 02 laterais externos às 
coxas, chapados com cantos chanfrados e prega fêmea, subindo a partir da linha do joelho, com19cm (altura) x18cm (largura) e velcro fêmea 4cm (altura) na extensão superior externa para fechamento da aba; Abas 
entreteladas de 7cm (altura) com velcro macho de 4cm (altura) por toda a extensão interna; acabamento dos bolsos com travetes. 02 traseiros chapados com cantos chanfrados e prega fêmea, 16cm (altura) x 15cm (largura) e 
velcro fêmea 3cm (altura) na extensão superior externa para fechamento da aba; Abas entreteladas de 5cm (altura) com velcro macho de 3cm (altura) por toda a extensão interna; acabamento dos bolsos com travetes. Os 
tamanhos mencionados para bolsos são referenciados para o tamanho G, sendo que para os demais tamanhos, deve ser respeitada a proporcionalidade necessária. Tira de reforço entre pernas, sobreposto como mesmo tecido, 
em formato de losango, em costura matelassê, aplicado entre os ganchos da frente e das costas. Costuras pespontadas dupla em todo seu contorno. Medidas proporcionais ao tamanho da peça. Aviamentos linha 100% 
poliéster nº 80, na cor do tecido. Botões na cor do tecido. Tamanho: 34 ao 56 e sob medida. Etiqueta interna costurada, na cor branca informando: Composição do tecido; modo/símbolos de lavagem, modelo/tamanho do 
manequim, Razão social e CNPJ do Fornecedor da confecção e do fabricante do tecido; Data e País de fabricação. 

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE 

Item: 9 

Descrição: 1022224 - ITEM 9 - CALÇA OPERACIONAL RIP STP COM REFORÇO JOELHOS 

Descrição complementar: Calça modelo operacional com reforço nos joelhos, em tecido Rip Stop, masculino e Feminino, cor azul marinho noite com os seguintes detalhes de confecção: Matéria prima: Tecido em Rip-stop, 
50% poliamida, 50% algodão. Cós duplo no mesmo tecido, entretelado com 4,5cm largura, pesponto simples em todo o contorno, em duas partes, meio elástico largura 3cm nas costas, botão em nylon 4 furos 18mm, na cor 
do tecido; Vista embutida com zíper de metal anti-ferruginoso reforçado com cadarço na cor do tecido, 7 passadores, sendo 6 de 2cm cada, inseridos na parte inferior do cós e um de 3cm na parte central traseira do cós, 
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travetes nos passadores e na parte inferior da bragueta. Bolsos: 02 frontais em oblíqua, tipo faca, de 23cm (altura) x 17cm(largura) embutidos, com forro no mesmo tecido; acabamento dos bolsos com travetes; 02 laterais 
externos às coxas, chapados com cantos chanfrados e prega fêmea, subindo a partir da linha do joelho, com19cm (altura) x18cm (largura) e velcro fêmea 4cm (altura) na extensão superior externa para fechamento da aba; 
Abas entreteladas de 7cm (altura) com velcro macho de 4cm (altura) por toda a extensão interna; acabamento dos bolsos com travetes; 02 traseiros chapados com cantos chanfrados e prega fêmea, 16cm 
(altura)x15cm(largura) e velcro fêmea 3cm (altura) na extensão superior externa para fechamento da aba; Abas entreteladas de 5cm (altura) com velcro macho de 3cm (altura) por toda a extensão interna; acabamento dos 
bolsos com travetes. Os tamanhos mencionados para bolsos são referenciados para o tamanho G, sendo que para os demais tamanhos, deve ser respeitada a proporcionalidade necessária. Tira de Reforço entre pernas, 
sobreposta com o mesmo tecido, em formato de losango, em costura matelassê, aplicado entre os ganchos da frente e das costas. Costuras pespontadas dupla em todo seu contorno. Medidas proporcionais ao tamanho da 
peça. Reforço retangular e almofadado nos joelhos, 20cm (altura), em costura matelassê, no mesmo tecido, forrado internamente com manta acrílica gramatura 150gm², com costura (5cm x 5cm) presa às costuras internas e 
externas da calça. Aviamentos linha 100% poliéster nº 80, na cor do tecido; Botões na cor do tecido. Tamanho: 34 ao 56 e sob medida. Etiqueta interna costurada, na cor branca informando: Composição do tecido; 
modo/símbolos de lavagem, modelo/tamanho do manequim, Razão social e CNPJ do Fornecedor da confecção e do fabricante do tecido; Data e País de fabricação. 

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE 

Item: 10 

Descrição: 1022225 - ITEM 10 - CALÇA OPERACIONAL RIP STOP CAMUFLADA 

Descrição complementar: Calça modelo operacional masculino e feminino em tecido Rip Stop camuflado, Cor predominante azul marinho noite e mais duas tonalidades, com os seguintes detalhes de confecção: Matéria 
prima: Tecido Rip Stop, Composição (NORMA 20/05 e 20A/05 da AATCC): Algodão 33% e Poliéster 67% com tolerância de +/- 3 pontos percentuais. Gramatura (NBR 10591/08): 260 g/m2 com tolerância de +/- 6%. Cós 
duplo no mesmo tecido, entretelado com 4,5cm largura, pesponto simples em todo o contorno, em duas partes, meio elástico largura 3cm nas costas, botão em nylon 4 furos 18mm, na cor do tecido; Vista embutida com zíper 
de metal anti-ferruginoso reforçado com cadarço na cor do tecido, 7 passadores, sendo 6 de 2cm cada, inseridos na parte inferior do cós e um de 3cm na parte central traseira do cós, travetes nos passadores e na parte inferior 
da bragueta. Bolsos: 02 frontais em oblíqua, tipo faca, de 23cm (altura) x 17cm(largura) embutidos, com forro no mesmo tecido; acabamento dos bolsos com travetes; 02 laterais externos às coxas, chapados com cantos 
chanfrados e prega fêmea, subindo a partir da linha do joelho, com19cm (altura) x18cm (largura) e velcro fêmea 4cm (altura) na extensão superior externa para fechamento da aba; Abas entreteladas de 7cm (altura) com 
velcro macho de 4cm (altura) por toda a extensão interna; acabamento dos bolsos com travetes; 02 traseiros chapados com cantos chanfrados e prega fêmea, 16cm (altura) x 15cm(largura) e velcro fêmea 3cm (altura) na 
extensão superior externa para fechamento da aba; Abas entreteladas, com 5cm (altura) com velcro macho de 3cm (altura) por toda a extensão interna; acabamento dos bolsos com travetes. Os tamanhos mencionados para 
bolsos são referenciados para o tamanho G, sendo que para os demais tamanhos, deve ser respeitada a proporcionalidade necessária. Tira de Reforço entre pernas, sobreposta com o mesmo tecido, em formato de losango, em 
costura matelassê, aplicado entre os ganchos da frente e das costas. Costuras pespontadas dupla em todo seu contorno. Medidas proporcionaisao tamanho da peça; Reforço retangular e almofadado nos joelhos, 20cm (altura), 
em costura matelassê, no mesmo tecido, forrado internamente com manta acrílica gramatura 150gm², com costura 5cm x 5cmpresa às costuras internas e externas da calça. Aviamentos linha 100% poliéster nº 80, na cor do 
tecido; Botões na cor do tecido. Tamanho: 34 a 56 e sob medida. Etiqueta interna costurada, na cor branca informando: Composição do tecido; modo/símbolos de lavagem, modelo/tamanho do manequim, Razão social e 
CNPJ do Fornecedor da confecção e do fabricante do tecido; Data e País de fabricação. 

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE 

Item: 11 

Descrição: 1022226 - ITEM 11 - CAMISA MANGA RIP STOP 

Descrição complementar: Camisa manga curta masculina e feminina, na cor azul marinho noite, com os seguintes detalhes de confecção: Matéria prima: Tecido em Rip stop, 50% poliamida, 50% algodão. Frente: abertura 
frontal com vista interna desde o ombro até a barra, com a extremidade limpa em overloque e bainha simples de 0,5 cm (centímetros), no lado esquerdo com vista dupla cobrindo os botões e pespontos a 0,5 cm (centímetros) 
e a 3,5 cm (centímetros) da borda, lado direito com pesponto simples 0,5 cm (centímetros) da borda, fechamento frontal através de 7 botões, sendo o primeiro no pé de gola, lado esquerdo, de forma que não fique aparente, e 
os demais no lado direito, o segundo botão deverá ser colocado a 7 cm (centímetros) do primeiro e os demais divididos em espaços iguais, frente esquerda com dois travetes fixando a vista superior e a vista do caseado, 
sendo o primeiro entre o segundo e terceiro caseados e o segundo entre o quarto e o quinto caseado (considerar apenas os caseados da vista), botão reserva na parte interna, próximo à bainha, laterais fechadas em interloque 
(bitola média 1cm). Costas com pala dupla, medindo 10 cm (altura) no centro (tolerância +/- 0,5cm) com costura embutida e pesponto duplo, duas pregas paraquedistas com 3 cm (centímetros) de profundidade iniciando 
junto a pala, distante aproximadamente 7,5 cm (centímetros) da costura da cava (graduar proporcional ao manequim), com pesponto 0,2 cm (centímetros) na borda interna e externa e com o término na altura da cintura onde 
é embutido na costura lateral. Barra enfraldada de 2 cm (centímetros) com costura simples. Lapela com entretela interna em formato de seta nos ombros de 14cm (altura) x 5cm (largura) preso na parte superior por botão na 
cor do tecido; Gola com entretela interna, comprimento proporcional ao manequim, com as extremidades levemente agudas e pesponto 0,5 cm (centímetro) da borda, com costura simples em máquina reta dividindo a gola. 
Colarinho com entretela interna e botões internos da gola; Bolsos:2 frontais externos na altura do peito, medindo 15cm (altura) x 13cm (largura) com prega fêmea vertical de 5 cm para permitir a expansão do bolso, com 
tolerância aproximada de até 0,5cm, com abertura com limpeza em overloque e bainha simples de 2 cm (centímetros), fixados com pesponto duplo em todo contorno, lapela externa entretelada, da largura do bolso com 6 cm 
de altura e pesponto duplo em todo o contorno, extremidades superiores das lapelas e dos bolsos com travetes. Bolso esquerdo: lapela do bolso esquerdo com abertura para passagem da caneta com 3 cm (centímetros), 
travetada nas extremidades; Os tamanhos mencionados para bolsos são referenciados para o tamanho G, sendo que para os demais tamanhos, deve ser respeitada a proporcionalidade necessária. Mangas: com bainha de 2cm; 
união da cava com a manga em máquina interloque (bitola média 1 cm (centímetro). Espaço para tarjeta de 100mm de comprimento e 25mm (altura) costurado/colado com velcro fêmea no lado direito do peito ou; 
Número/Nome de serviço em BORDADO HD/TERMOCOLADO no lado direito em letreiro amarelo ouro, e a “Tipagem sanguínea” em letreiro vermelho, fonte Arial Bold, 10mm (altura) x 5mm (largura); Listeis em 
BORDADO HD/TERMOCOLADO nas partes superiores das mangas, a partir de 4,5cm da costura do corpo da camisa, sendo: _No lado direito, listel em arco com a inscrição com o “NOME DO MUNICÍPIO”, medindo 
3cm (altura) x12cm (largura) em fonte Arial Bold, amarelo ouro, tamanho 1cm (altura) x 0,5cm (largura); e abaixo deste arco, a “BANDEIRA DO MUNICÍPIO” em tamanho de 7cm (largura) x5cm (altura); _No lado 
esquerdo, Listel em arco com a inscrição “GUARDA MUNICIPAL”, medindo 3cm (altura) x12cm (largura) em fonte Arial Bold, amarelo ouro, tamanho 1cm (altura) x 0,5cm (largura); ou Espaço para tarjeta com velcro 
fêmea na mesma medida do listel. E abaixo deste arco, o “BRASÃO DA GM” em tamanho de 7cm (largura) x 9cm (altura); Corte e demais características: pespontos 3,5 a 4 pontos por centímetro; Aviamentos linha 100% 
poliéster nº 80, na cor do tecido; Botões: na cor azul escuro, na quantidade de 07 botões, tamanho de 1,5 cm; Todos os botões de 14mm, 4 furos; Etiqueta interna costurada, na cor branca informando: Composição do tecido; 
modo/símbolos de lavagem, modelo/tamanho do manequim, Razão social e CNPJ do Fornecedor da confecção e do fabricante do tecido; Data e País de fabricação. Todos os Bordados HD/Termocolado devem ser 
confeccionados em etiqueta Tear Jakard em alta definição, fundo em Super Prestige, figura em Poliéster fio Detrex com recorte a Laser e acabamento termocolante, fixados com prensa térmica e acabamento nas bordas de 
bordado em linha amarelo ouro, com pontos fechados (não podendo ser em zig-zague) na largura de 3mm. Tamanho:1-2-3-4-5-6-7-8 e sob medida 

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE 

Item: 12 

Descrição: 1022227 - ITEM 12 - CAMISA MANGA CURTA RIP STOP CAMUFLADO 

Descrição complementar: Camisa manga curta, masculino e feminino, em tecido Rip Stop camuflado, Cor predominante azul marinho noite e mais duas tonalidades, com os seguintes detalhes de confecção: Matéria prima: 
Tecido Rip Stop, Composição (NORMA 20/05 e 20A/05 da AATCC): Algodão 33% e Poliéster 67% com tolerância de +/- 3 pontos percentuais. Gramatura (NBR 10591/08): 260 g/m2 com tolerância de +/- 6%. Frente: 
abertura frontal com vista interna desde o ombro até a barra, com a extremidade limpa em overloque e bainha simples de 0,5 cm (centímetros), no lado esquerdo com vista dupla cobrindo os botões e pespontos a 0,5 cm 
(centímetros) e a 3,5 cm (centímetros) da borda, lado direito com pesponto simples 0,5 cm (centímetros) da borda, fechamento frontal através de 7 botões, sendo o primeiro no pé de gola, lado esquerdo, de forma que não 
fique aparente, e os demais no lado direito, o segundo botão deverá ser colocado a 7 cm (centímetros) do primeiro e os demais divididos em espaços iguais, frente esquerda com dois travetes fixando a vista superior e a vista 
do caseado, sendo o primeiro entre o segundo e terceiro caseados e o segundo entre o quarto e o quinto caseado (considerar apenas os caseados da vista), botão reserva na parte interna, próximo à bainha, laterais fechadas em 
interloque (bitola média 1cm). Costas com pala dupla, medindo 10 cm (centímetros) de altura no centro (tolerância +/- 0,5cm) com costura embutida e pesponto duplo, duas pregas paraquedistas com 3 cm (centímetros) de 
profundidade iniciando junto a pala, distante aproximadamente 7,5 cm (centímetros) da costura da cava (graduar proporcional ao manequim), com pesponto 0,2 cm (centímetros) na borda interna e externa e com o término 
na altura da cintura onde é embutido na costura lateral. Barra enfraldada de 2 cm (centímetros) com costura simples. Lapela com entretela interna em formato de seta nos ombros de 14cm (altura) x 5cm (largura) preso na 
parte superior por botão na cor do tecido; Gola com entretela interna, comprimento proporcional ao manequim, com as extremidades levemente agudas e pesponto 0,5 cm (centímetro) da borda, com costura simples em 
máquina reta dividindo a gola. Colarinho com entretela interna e botões internos da gola; Bolsos: 2 frontais externos na altura do peito, medindo 15cm (altura) x 13cm (largura) com prega fêmea vertical de 5 cm para 
permitir a expansão do bolso, com tolerância aproximada de até 0,5cm, com abertura com limpeza em overloque e bainha simples de 2 cm (centímetros), fixados com pesponto duplo em todo contorno, lapela externa 
entretelada, da largura do bolso com 6 cm de altura e pesponto duplo em todo o contorno, extremidades superiores das lapelas e dos bolsos com travetes. Bolso esquerdo: lapela do bolso esquerdo com abertura para 
passagem da caneta com 3 cm (centímetros), travetada nas extremidades; Os tamanhos mencionados para bolsos são referenciados para o tamanho G, sendo que para os demais tamanhos, deve ser respeitada a 
proporcionalidade necessária. Mangas: com bainha de 2cm; união da cava com a manga em máquina interloque (bitola média 1 cm (centímetro). Espaço para tarjeta de 100mm de comprimento e 25mm de altura 
costurado/colado com velcro fêmea no lado direito do peito ou; Número/Nome de serviço em BORDADO HD/TERMOCOLADO no lado direito em letreiro amarelo ouro, e a “Tipagem sanguínea” em letreiro vermelho, 
fonte Arial Bold, tamanho 10mm de altura por 5mm de largura; Listeis em BORDADO HD/TERMOCOLADO nas partes superiores das mangas, a partir de 4,5cm da costura do corpo da camisa, sendo: _No lado direito, 
listel em arco com o “NOME DO MUNICÍPIO”, medindo 3cm (altura) x 12cm (largura) em fonte Arial Bold, amarelo ouro, tamanho 1cm (altura) x 0,5cm (largura); e abaixo deste, a “BANDEIRA DO MUNICÍPIO” em 
tamanho de 7cm (largura) x 5cm (altura). _No lado esquerdo, Listel em arco com a inscrição “GUARDA MUNICIPAL”, medindo 3cm (altura) x 12cm (largura) em fonte Arial Bold, amarelo ouro, tamanho 1cm (altura) x 
0,5cm (largura); ou Espaço para tarjeta com velcro fêmea na mesma medida do listel. E abaixo deste arco, o “BRASÃO DA GM” em tamanho de 7cm (largura) x 9cm (altura); Corte e demais características: pespontos 3,5 a 
4 pontos por centímetro. Aviamentos linha 100% poliéster nº 80, na cor do tecido. Botões: na cor azul escuro, na quantidade de 07 botões, tamanho de 1,5 cm. Todos os botões de 14mm, 4 furos; Etiqueta interna costurada, 
na cor branca informando: Composição do tecido; modo/símbolos de lavagem, modelo/tamanho do manequim, Razão social e CNPJ do Fornecedor da confecção e do fabricante do tecido; Data e País de fabricação. Todos 
os Bordados HD/Termocolado devem ser confeccionados em etiqueta Tear Jakard em alta definição, fundo em Super Prestige, figura em Poliéster fio Detrex com recorte a Laser e acabamento termocolante, fixados com 
prensa térmica e acabamento nas bordas de bordado em linha amarelo ouro, com pontos fechados (não podendo ser em zig-zague) na largura de 3mm. Tamanho: 0-1-2-3-4-5-6-7 e sob medida. 

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE 

Item: 13 

Descrição: 1022229 - ITEM 13 - CAMISA MANGA LONGA RIP STOP 

Descrição complementar: Camisa manga longa, masculino e feminino, em tecido Rip Stop cor azul marinho noite com os seguintes detalhes de confecção: Matéria prima: Tecido em Rip stop, 50% poliamida, 50% algodão. 
Frente: abertura frontal com vista interna desde o ombro até a barra, com a extremidade limpa em overloque e bainha simples de 0,5 cm (centímetros), no lado esquerdo com vista dupla cobrindo os botões e pespontos a 0,5 
cm (centímetros) e a 3,5 cm (centímetros) da borda, lado direito com pesponto simples 0,5 cm (centímetros) da borda, fechamento frontal através de 7 botões, sendo o primeiro no pé de gola, lado esquerdo, de forma que não 
fique aparente, e os demais no lado direito, o segundo botão deverá ser colocado a 7 cm (centímetros) do primeiro e os demais divididos em espaços iguais, frente esquerda com dois travetes fixando a vista superior e a vista 
do caseado, sendo o primeiro entre o segundo e terceiro caseados e o segundo entre o quarto e o quinto caseado (considerar apenas os caseados da vista), botão reserva na parte interna, próximo à bainha, laterais fechadas em 
interloque (bitola média 1cm). Costas com pala dupla, medindo 10 cm (centímetros) de altura no centro (tolerância +/- 0,5cm) com costura embutida e pesponto duplo, duas pregas paraquedistas com 3 cm (centímetros) de 
profundidade iniciando junto a pala, distante aproximadamente 7,5 cm (centímetros) da costura da cava (graduar proporcional ao manequim), com pesponto 0,2 cm (centímetros) na borda interna e externa e com o término 
na altura da cintura onde é embutido na costura lateral. Barra enfraldada de 2 cm (centímetros) com costura simples. Lapela com entretela interna em formato de seta nos ombros de 14cm (altura) x5cm (largura) preso na 
parte superior por botão na cor do tecido; Gola com entretela interna, comprimento proporcional ao manequim, com as extremidades levemente agudas e pesponto 0,5 cm (centímetro) da borda, com costura simples em 
máquina reta dividindo a gola. Colarinho com entretela interna e botões internos da gola; Bolsos:2 frontais externos na altura do peito, medindo 15cm (altura) x 13cm (largura) com prega fêmea vertical de 5 cm para permitir 
a expansão do bolso, com tolerância aproximada de até 0,5cm, com abertura com limpeza em overloque e bainha simples de 2 cm (centímetros), fixados com pesponto duplo em todo contorno, lapela externa entretelada, da 
largura do bolso com 6 cm de altura e pesponto duplo em todo o contorno, extremidades superiores das lapelas e dos bolsos com travetes. Bolso esquerdo: lapela do bolso esquerdo com abertura para passagem da caneta 
com 3 cm (centímetros), travetada nas extremidades; Os tamanhos mencionados para bolsos são referenciados para o tamanho G, sendo que para os demais tamanhos, deve ser respeitada a proporcionalidade necessária. 
Mangas: com fechamento da manga e união da cava com a manga em máquina interloque (bitola média 1 cm (centímetro), com cavas com pesponto duplo; Carcela da manga com 10 cm e com 02 botões tamanho 1,5 cm na 
cor da camisa; Punho de 08 cm em tecido duplo e acabamento com costuras duplas, com pesponto ao redor. Fechamento no punho através de 01 botão e 01 caseado para regulagem. Espaço para tarjeta de 100mm de 
comprimento e 25mm de altura costurado/colado com velcro fêmea no lado direito do peito ou; Número/Nome de serviçoem BORDADO HD/TERMOCOLADO no lado direito em letreiro amarelo ouro, e a “Tipagem 
sanguínea” em letreiro vermelho, fonte Arial Bold, tamanho 10mm de altura por 5mm de largura; Listeis em BORDADO HD/TERMOCOLADO nas partes superiores das mangas, a partir de 4,5cm da costura do corpo da 
camisa, sendo: _No lado direito, listel em arco com a inscrição com o “NOME DO MUNICÍPIO”, medindo 3cm (altura) x 12cm (largura) em fonte Arial Bold, amarelo ouro, tamanho 1cm (altura) x 0,5cm (largura); e 
abaixo deste arco, a “BANDEIRA DO MUNICÍPIO” em tamanho de 7cm (largura) x 5cm (altura). _No lado esquerdo, Listel em arco com a inscrição “GUARDA MUNICIPAL”, medindo 3cm (altura) x 12cm (largura) em 
fonte Arial Bold, amarelo ouro, tamanho 1cm (altura) x 0,5cm (largura); ou Espaço para tarjeta com velcro fêmea na mesma medida do listel. E abaixo deste arco, o “BRASÃO DA GM” em tamanho de 7cm (largura) x 9cm 
(altura); Corte e demais características: pespontos 3,5 a 4 pontos por centímetro. Aviamentos linha 100% poliéster nº 80, na cor do tecido. Botões: na cor azul escuro, na quantidade de 07 botões, tamanho de 1,5 cm. Todos 
os botões de 14mm, 4 furos; Etiqueta interna costurada, na cor branca informando: Composição do tecido; modo/símbolos de lavagem, modelo/tamanho do manequim, Razão social e CNPJ do Fornecedor da confecção e do 
fabricante do tecido; Data e País de fabricação. Todos os Bordados HD/Termocolado devem ser confeccionados em etiqueta Tear Jakard em alta definição, fundo em Super Prestige, figura em Poliéster fio Detrex com 
recorte a Laser e acabamento termocolante, fixados com prensa térmica e acabamento nas bordas de bordado em linha amarelo ouro, com pontos fechados (não podendo ser em zig-zague) na largura de 3mm. Tamanho: 0-1-
2-3-4-5-6-7 e sob medida. 

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE 
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Item: 14 

Descrição: 1022231 - ITEM 14 - CAMISA MANGA LONGA RIP STOP CAMUFLADO 

Descrição complementar: Camisa manga longa, masculino e feminino, em tecido Rip Stop camuflado, Cor predominante azul marinho noite e mais duas tonalidades, com os seguintes detalhes de confecção: Matéria prima: 
Tecido Rip Stop, Composição (NORMA 20/05 e 20A/05 da AATCC): Algodão 33% e Poliéster 67% com tolerância de +/- 3 pontos percentuais. Gramatura (NBR 10591/08): 260 g/m2 com tolerância de +/- 6%. Frente: 
abertura frontal com vista interna desde o ombro até a barra, com a extremidade limpa em overloque e bainha simples de 0,5 cm (centímetros), no lado esquerdo com vista dupla cobrindo os botões e pespontos a 0,5 cm 
(centímetros) e a 3,5 cm (centímetros) da borda, lado direito com pesponto simples 0,5 cm (centímetros) da borda, fechamento frontal através de 7 botões, sendo o primeiro no pé de gola, lado esquerdo, de forma que não 
fique aparente, e os demais no lado direito, o segundo botão deverá ser colocado a 7 cm (centímetros) do primeiro e os demais divididos em espaços iguais, frente esquerda com dois travetes fixando a vista superior e a vista 
do caseado, sendo o primeiro entre o segundo e terceiro caseados e o segundo entre o quarto e o quinto caseado (considerar apenas os caseados da vista), botão reserva na parte interna, próximo à bainha, laterais fechadas em 
interloque (bitola média 1cm). Costas com pala dupla, medindo 10 cm (centímetros) de altura no centro (tolerância +/- 0,5cm) com costura embutida e pesponto duplo, duas pregas paraquedistas com 3 cm (centímetros) de 
profundidade iniciando junto a pala, distante aproximadamente 7,5 cm (centímetros) da costura da cava (graduar proporcional ao manequim), com pesponto 0,2 cm (centímetros) na borda interna e externa e com o término 
na altura da cintura onde é embutido na costura lateral. Barra enfraldada de 2 cm (centímetros) com costura simples. Lapela com entretela interna em formato de seta nos ombros de 14cm (altura) x 5cm (largura) preso na 
parte superior por botão na cor do tecido; Gola com entretela interna, comprimento proporcional ao manequim, com as extremidades levemente agudas e pesponto 0,5 cm da borda, com costura simples em máquina reta 
dividindo a gola. Colarinho com entretela interna e botões internos da gola; Bolsos: 2 frontais externos na altura do peito, medindo 15cm (altura) x 13cm (largura) com prega fêmea vertical de 5 cm para permitir a expansão 
do bolso, com tolerância aproximada de até 0,5cm, com abertura com limpeza em overloque e bainha simples de 2 cm (centímetros), fixados com pesponto duplo em todo contorno, lapela externa entretelada, da largura do 
bolso com 6 cm de altura e pesponto duplo em todo o contorno, extremidades superiores das lapelas e dos bolsos com travetes. Bolso esquerdo: lapela do bolso esquerdo com abertura para passagem da caneta com 3 cm 
(centímetros), travetada nas extremidades; Os tamanhos mencionados para bolsos são referenciados para o tamanho G, sendo que para os demais tamanhos, deve ser respeitada a proporcionalidade necessária. Mangas: com 
fechamento da manga e união da cava com a manga em máquina interloque (bitola média 1 cm (centímetro), com cavas com pesponto duplo; Carcela da manga com 10 cm e com 02 botões tamanho 1,5 cm na cor da camisa; 
Punho de 08 cm em tecido duplo e acabamento com costuras duplas, com pesponto ao redor. Fechamento no punho através de 01 botão e 01 caseado para regulagem. Espaço para tarjeta de 100mm de comprimento e 25mm 
de altura costurado/colado com velcro fêmea no lado direito do peito ou; Número/Nome de serviço em BORDADO HD/TERMOCOLADO no lado direito em letreiro amarelo ouro, e a “Tipagem sanguínea” em letreiro 
vermelho, fonte Arial Bold, tamanho 10mm de altura por 5mm de largura; Listeis em BORDADO HD/TERMOCOLADO nas partes superiores das mangas, a partir de 4,5cm da costura do corpo da camisa, sendo: _No lado 
direito, listel em arco com a inscrição com o “NOME DO MUNICÍPIO”, medindo 3cm (altura) x 12cm (largura) em fonte Arial Bold, amarelo ouro, tamanho 1cm (altura) x 0,5cm (largura); e abaixo deste arco, a 
“BANDEIRA DO MUNICÍPIO” em tamanho de 7cm (largura) x5cm (altura).;_No lado esquerdo, Listel em arco com a inscrição “GUARDA MUNICIPAL”, medindo 3cm (altura) x 12cm (largura) em fonte Arial Bold, 
amarelo ouro, tamanho 1cm (altura) x 0,5cm (largura); ou Espaço para tarjeta com velcro fêmea na mesma medida do listel. E abaixo deste arco, o “BRASÃO DA GM” em tamanho de 7cm (largura) x 9cm (altura); Corte e 
demais características: pespontos 3,5 a 4 pontos por centímetro. Aviamentos linha 100% poliéster nº 80, na cor do tecido. Botões: na cor azul escuro, na quantidade de 07 botões, tamanho de 1,5 cm. Todos os botões de 
14mm, 4 furos; Etiqueta interna costurada, na cor branca informando: Composição do tecido; modo/símbolos de lavagem, modelo/tamanho do manequim, Razão social e CNPJ do Fornecedor da confecção e do fabricante do 
tecido; Data e País de fabricação. Todos os Bordados HD/Termocolado devem ser confeccionados em etiqueta Tear Jakard em alta definição, fundo em Super Prestige, figura em Poliéster fio Detrex com recorte a Laser e 
acabamento termocolante, fixados com prensa térmica e acabamento nas bordas de bordado em linha amarelo ouro, com pontos fechados (não podendo ser em zig-zague) na largura de 3mm. Tamanho: 0-1-2-3-4-5-6-7 e sob 
medida. 

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE 

Item: 15 

Descrição: 1022232 - ITEM 15 - GANDOLA MANGA LONGA EM RIP STOP 

Descrição complementar: Gandola operacional, masculino e feminino, na cor azul marinho noite, gola tipo esporte, botões cobertos por vista, manga longa, com queda de ombro de 2,0cm para frente (+- 0,5cm) de 
tolerância, com os seguintes detalhes de confecção: Matéria prima: Tecido em Rip stop, 50% poliamida, 50% algodão. Frente: abertura frontal com vista interna desde o ombro até a barra, com a extremidade limpa em 
overloque e bainha simples de 0,5 cm (centímetros), no lado esquerdo com vista dupla cobrindo os botões e pespontos a 0,5 cm (centímetros) e a 3,5 cm (centímetros) da borda, lado direito com pesponto simples 0,5 cm 
(centímetros) da borda, fechamento frontal através de 7 botões, sendo o primeiro no pé de gola, lado esquerdo, de forma que não fique aparente, e os demais no lado direito, o segundo botão deverá ser colocado a 7 cm 
(centímetros) do primeiro e os demais divididos em espaços iguais, frente esquerda com dois travetes fixando a vista superior e a vista do caseado, sendo o primeiro entre o segundo e terceiro caseados e o segundo entre o 
quarto e o quinto caseado (considerar apenas os caseados da vista), botão reserva na parte interna, próximo à bainha, laterais fechadas em interloque (bitola média 1cm). Costas com pala dupla, medindo 10 cm (centímetros) 
de altura no centro (tolerância +/- 0,5cm) com costura embutida e pesponto duplo, duas pregas paraquedistas com 3 cm (centímetros) de profundidade iniciando junto a pala, distante aproximadamente 7,5 cm (centímetros) 
da costura da cava (graduar proporcional ao manequim), com pesponto 0,2 cm (centímetros) na borda interna e externa e com o término na altura da cintura onde é embutido na costura lateral. Barra enfraldada de 2 cm 
(centímetros) com costura simples. Lapela com entretela interna em formato de seta nos ombros de 14cm (altura) x 5cm (largura) preso na parte superior por botão na cor do tecido; Gola com entretela interna, comprimento 
proporcional ao manequim, com as extremidades levemente agudas e pesponto 0,5 cm da borda, com costura simples em máquina reta dividindo a gola.Colarinho com entretela interna e botões internos da gola; Bolsos: 
2bolsos superiores frontais externos, chapados, na altura do peito, medindo 16cm (altura) x 14cm (largura) com prega fêmea vertical de 5 cm para permitir a expansão do bolso), com tolerância aproximada de até 0,5cm, 
com abertura com limpeza em overloque e bainha simples de 2 cm (centímetros), fixados com pesponto duplo em todo contorno, lapela externa entretelada retangular, da largura do bolso com 6 cm de altura e pesponto 
duplo em todo o contorno, extremidades superiores das lapelas e dos bolsos com travetes. Bolso esquerdo: lapela do bolso esquerdo com abertura para passagem da caneta com 3 cm (centímetros), travetada nas 
extremidades; Fechamento por velcro (3cm x 13cm), macho na face interior da lapela e fêmea na face externa superior do bolso; na lapela do bolso esquerdo haverá uma abertura de 3cm na costura para passagem da caneta. 
(Tolerância de +/- 0,5cm para as medidas do bolso). Bolsos inferiores: 02 bolsos, um de cada lado, posicionados abaixo da linha da cintura, com 20cm de largura e 21cm de altura, tendo uma prega fêmea vertical para 
permitir a expansão do bolso, de 5cm. Abertura com limpeza em overlock e bainha simples de 2cm. Terão acabamento tipo fole de 3cm nas laterais do bolso, com pesponto simples no fole e no bolso (o fole deverá ser 
travetado na parte superior; Lapelas retangulares entreteladas, 6cm (altura) com pesponto duplo em todo o contorno; Fechamento através de velcro (3cm x 19cm), macho na face interior da lapela e o fêmea na face externa 
superior do bolso; Extremidade superior das lapelas e dos bolsos com travetes. (Tolerância de +/- 0,5cm para as medidas do bolso). Os tamanhos mencionados para bolsos são referenciados para o tamanho G, sendo que para 
os demais tamanhos, deve ser respeitada a proporcionalidade necessária. Mangas: com fechamento da manga e união da cava com a manga em máquina interloque (bitola média 1 cm (centímetro), com cavas com pesponto 
duplo; Carcela da manga com 10 cm e com 02 botões tamanho 1,5 cm na cor da camisa; Punho de 08 cm em tecido duplo e acabamento com costuras duplas, com pesponto ao redor. Fechamento no punho através de 01 
botão e 01 caseado para regulagem. Colissê: na altura da cintura, na parte interna, visível somente o pesponto de 2cm, formando túnel para amarração de cadarço azul 100% poliéster com 6mm de diâmetro, contendo 
regulador (focinho de porco) em ambos os lados para ajustes. Travete sobre as costuras de início e término do colissê. Espaço para tarjeta de 100mm de comprimento e 25mm de altura costurado/colado com velcro fêmea no 
lado direito do peito ou; Número/Nome de serviço em BORDADO HD/TERMOCOLADO no lado direito em letreiro amarelo ouro, e a “Tipagem sanguínea” em letreiro vermelho, fonte Arial Bold, tamanho 10mm de 
altura por 5mm de largura; Listeis em BORDADO HD/TERMOCOLADO nas partes superiores das mangas, a partir de 4,5cm da costura do corpo da camisa, sendo: _No lado direito, listel em arco com a inscrição com o 
“NOME DO MUNICÍPIO”, medindo 3cm (altura) x 12cm (largura) em fonte Arial Bold, amarelo ouro, tamanho 1cm (altura) x 0,5cm (largura); e abaixo deste arco, a “BANDEIRA DO MUNICÍPIO” em tamanho de 7cm 
(largura) x5cm (altura);_No lado esquerdo, Listel em arco com a inscrição “GUARDA MUNICIPAL”, medindo 3cm (altura) x 12cm (largura) em fonte Arial Bold, amarelo ouro, tamanho 1cm (altura) x 0,5cm (largura); ou 
Espaço para tarjeta com velcro fêmea na mesma medida do listel. E abaixo deste arco, o “BRASÃO DA GM” em tamanho de 7cm (largura) x 9cm (altura); Costuras: Máquina interlock (Bitola 1cm), junção ombro, junção 
manga/cava e junção lateral; ombros com pesponto duplo; 3,5 a pontos por cm. Caseados: as casas para os botões terão acabamento de modo a impedir desfiamento, rupturas ou esgarçamento; Corte e demais características: 
pespontos 3,5 a4 pontos por centímetro. Aviamentos linha 100% poliéster nº 80, na cor do tecido. Botões: na cor do tecido, na quantidade de 07 botões, tamanho de 1,5 cm, 4 furos; Corte e demais características: pespontos 
3,5 a 4 pontos por centímetro. Tamanho: 0-1-2-3-4-5-6-7 e sob medida. Etiqueta interna costurada, na cor branca informando: Composição do tecido; modo/símbolos de lavagem, modelo/tamanho do manequim, Razão 
social e CNPJ do Fornecedor da confecção e do fabricante do tecido; Data e País de fabricação. Todos os Bordados HD/Termocolado devem ser confeccionados em etiqueta Tear Jakard em alta definição, fundo em Super 
Prestige, figura em Poliéster fio Detrex com recorte a Laser e acabamento termocolante, fixados com prensa térmica e acabamento nas bordas de bordado em linha amarelo ouro, com pontos fechados (não podendo ser em 
zig-zague) na largura de 3mm. 

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE 

Item: 16 

Descrição: 1022239 - ITEM 16 - GANDOLA MANGA LONGA EM RIP STOP CAMUFLADO 

Descrição complementar: Gandola operacional, masculino e feminino, na cor azul marinho noite, gola tipo esporte, botões cobertos por vista, manga longa, com queda de ombro de 2,0cm para frente (+- 0,5cm) de 
tolerância, com os seguintes detalhes de confecção: 
Matéria prima: Tecido Rip Stop, Composição (NORMA 20/05 e 20A/05 da AATCC): Algodão 33% e Poliéster 67% com tolerância de +/- 3 pontos percentuais. Gramatura (NBR 10591/08): 260 g/m2 com tolerância de +/- 
6%. Frente: abertura frontal com vista interna desde o ombro até a barra, com a extremidade limpa em overloque e bainha simples de 0,5 cm (centímetros), no lado esquerdo com vista dupla cobrindo os botões e pespontos a 
0,5 cm (centímetros) e a 3,5 cm (centímetros) da borda, lado direito com pesponto simples 0,5 cm (centímetros) da borda, fechamento frontal através de 7 botões, sendo o primeiro no pé de gola, lado esquerdo, de forma que 
não fique aparente, e os demais no lado direito, o segundo botão deverá ser colocado a 7 cm (centímetros) do primeiro e os demais divididos em espaços iguais, frente esquerda com dois travetes fixando a vista superior e a 
vista do caseado, sendo o primeiro entre o segundo e terceiro caseados e o segundo entre o quarto e o quinto caseado (considerar apenas os caseados da vista), botão reserva na parte interna, próximo à bainha, laterais 
fechadas em interloque (bitola média 1cm). Costas com pala dupla, medindo 10 cm (centímetros) de altura no centro (tolerância +/- 0,5cm) com costura embutida e pesponto duplo, duas pregas paraquedistas com 3 cm 
(centímetros) de profundidade iniciando junto a pala, distante aproximadamente 7,5 cm (centímetros) da costura da cava (graduar proporcional ao manequim), com pesponto 0,2 cm (centímetros) na borda interna e externa e 
com o término na altura da cintura onde é embutido na costura lateral. Barra enfraldada de 2 cm (centímetros) com costura simples. Lapela com entretela interna em formato de seta nos ombros de 14cm (altura) x 5cm 
(largura) preso na parte superior por botão na cor do tecido; Gola com entretela interna, comprimento proporcional ao manequim, com as extremidades levemente agudas e pesponto 0,5 cm da borda, com costura simples em 
máquina reta dividindo a gola. Colarinho com entretela interna e botões internos da gola; Bolsos: 2bolsos superiores frontais externos, chapados, na altura do peito, medindo 16cm (altura) x 14cm (largura) com prega fêmea 
vertical de 5 cm para permitir a expansão do bolso), com tolerância aproximada de até 0,5cm, com abertura com limpeza em overloque e bainha simples de 2 cm (centímetros), fixados com pesponto duplo em todo contorno, 
lapela externa entretelada retangular, da largura do bolso com 6 cm de altura e pesponto duplo em todo o contorno, extremidades superiores das lapelas e dos bolsos com travetes. Bolso esquerdo: lapela do bolso esquerdo 
com abertura para passagem da caneta com 3 cm (centímetros), travetada nas extremidades; Fechamento por velcro (3cm x 13cm), macho na face interior da lapela e fêmea na face externa superior do bolso; na lapela do 
bolso esquerdo haverá uma abertura de 3cm na costura para passagem da caneta. (Tolerância de +/- 0,5cm para as medidas do bolso). Bolsos inferiores: 02 bolsos, um de cada lado, posicionados abaixo da linha da cintura, 
com 20cm de largura e 21cm de altura, tendo uma prega fêmea vertical para permitir a expansão do bolso, de 5cm. Abertura com limpeza em overlock e bainha simples de 2cm. Terão acabamento tipo fole de 3cm nas 
laterais do bolso, com pesponto simples no fole e no bolso (o fole deverá ser travetado na parte superior; Lapelas retangulares entreteladas, 6cm (altura) com pesponto duplo em todo o contorno; Fechamento através de 
velcro (3cm x 19cm), macho na face interior da lapela e o fêmea na face externa superior do bolso; Extremidade superior das lapelas e dos bolsos com travetes. (Tolerância de +/- 0,5cm para as medidas do bolso). Os 
tamanhos mencionados para bolsos são referenciados para o tamanho G, sendo que para os demais tamanhos, deve ser respeitada a proporcionalidade necessária. Mangas: com fechamento da manga e união da cava com a 
manga em máquina interloque (bitola média 1 cm (centímetro), com cavas com pesponto duplo; Carcela da manga com 10 cm e com 02 botões tamanho 1,5 cm na cor da camisa; Punho de 08 cm em tecido duplo e 
acabamento com costuras duplas, com pesponto ao redor. Fechamento no punho através de 01 botão e 01 caseado para regulagem. Colissê: na altura da cintura, na parte interna, visível somente o pesponto de 2cm, formando 
túnel para amarração de cadarço azul 100% poliéster com 6mm de diâmetro, contendo regulador (focinho de porco) em ambos os lados para ajustes. Travete sobre as costuras de início e término do colissê. Espaço para 
tarjeta de 100mm de comprimento e 25mm de altura costurado/colado com velcro fêmea no lado direito do peito ou; Número/Nome de serviço em BORDADO HD/TERMOCOLADO no lado direito em letreiro amarelo 
ouro, e a “Tipagem sanguínea” em letreiro vermelho, fonte Arial Bold, tamanho 10mm de altura por 5mm de largura; Listeis em BORDADO HD/TERMOCOLADO nas partes superiores das mangas, a partir de 4,5cm da 
costura do corpo da camisa, sendo: _No lado direito, listel em arco com a inscrição com o “NOME DO MUNICÍPIO”, medindo 3cm (altura) x12cm (largura) em fonte Arial Bold, amarelo ouro, tamanho 1cm (altura) x 
0,5cm (largura); e abaixo deste arco, a “BANDEIRA DO MUNICÍPIO” em tamanho de 7cm (largura) x 5cm (altura). _No lado esquerdo, Listel em arco com a inscrição “GUARDA MUNICIPAL”, medindo 3cm (altura) x 
12cm (largura) em fonte Arial Bold, amarelo ouro, tamanho 1cm (altura) x 0,5cm (largura); ou Espaço para tarjeta com velcro fêmea na mesma medida do listel. E abaixo deste arco, o “BRASÃO DA GM” em tamanho de 
7cm (largura) x 9cm (altura); Costuras: Máquina interlock (Bitola 1cm), junção ombro, junção manga/cava e junção lateral; ombros com pesponto duplo; 3,5 a pontos por cm. Caseados: as casas para os botões terão 
acabamento de modo a impedir desfiamento, rupturas ou esgarçamento; Corte e demais características: pespontos 3,5 a4 pontos por centímetro. Aviamentos linha 100% poliéster nº 80, na cor do tecido. Botões: na cor do 
tecido, na quantidade de 07 botões, tamanho de 1,5 cm, 4 furos; Corte e demais características: pespontos 3,5 a 4 pontos por centímetro. Tamanho: 0-1-2-3-4-5-6-7 e sob medida. Etiqueta interna costurada, na cor branca 
informando: Composição do tecido; modo/símbolos de lavagem, modelo/tamanho do manequim, Razão social e CNPJ do Fornecedor da confecção e do fabricante do tecido; Data e País de fabricação. Todos os Bordados 
HD/Termocolados devem ser confeccionados em etiqueta Tear Jakard em alta definição, fundo em Super Prestige, figura em Poliéster fio Detrex com recorte a Laser e acabamento termocolante, fixados com prensa térmica 
e acabamento nas bordas de bordado em linha amarelo ouro, com pontos fechados (não podendo ser em zig-zague) na largura de 3mm. 

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE 

Item: 17 

Descrição: 1022240 - ITEM 17 - CAMISA POLO 

Descrição complementar: Camisa Polo com manga curta, masculino e feminino na cor azul marinho noite, com os seguintes detalhes de confecção: Tecido Piquet/Pv composição: 67% poliéster e 33% viscose, 
Número/Nome de serviço em BORDADO HD/TERMOCOLADO no lado direito em letreiro amarelo ouro, e a “Tipagem sanguínea” em letreiro vermelho, fonte Arial Bold, tamanho 10mm de altura por 5mm de largura; 
Listeis em BORDADO HD/TERMOCOLADO nas partes superiores das mangas, a partir de 4,5cm da costura do corpo da camisa, sendo: _No lado direito, listel em arco com a inscrição com o “NOME DO MUNICÍPIO”, 
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medindo 3cm (altura) x 12cm (largura) em fonte Arial Bold, amarelo ouro, tamanho 1cm (altura) x 0,5cm (largura); e abaixo deste arco, a “BANDEIRA DO MUNICÍPIO” em tamanho de 7cm (largura) x 5cm (altura). _No 
lado esquerdo, Listel em arco com a inscrição “GUARDA MUNICIPAL”, medindo 3cm (altura) x 12cm (largura) em fonte Arial Bold, amarelo ouro, tamanho 1cm (altura) x 0,5cm (largura); E abaixo deste arco, o 
“BRASÃO DA GM” em tamanho de 7cm (largura) x 9cm (altura); Carcela com três botões no mesmo tom do tecido com diâmetro 1cm e quatro furos cada, e acabamento em costura dupla; Colarinho de cor azul marinho 
noite, e nas costas deste, o bordado/termocolado “GUARDA MUNICIPAL” em letreiro amarelo ouro e fonte Arial Bold tamanho 1,5cm; reforço na limpeza; Todos os botões 10mm, 4 furos; Botões na cor do tecido. 
Etiqueta interna costurada, na cor branca informando: Composição do tecido; modo/símbolos de lavagem, modelo/tamanho do manequim, Razão social e CNPJ do Fornecedor da confecção e do fabricante do tecido; Data e 
País de fabricação. Todos os Bordados HD/Termocolado devem ser confeccionados em etiqueta Tear Jakard em alta definição, fundo em Super Prestige, figura em Poliéster fio Detrex com recorte a Laser e acabamento 
termocolante, fixados com prensa térmica e acabamento nas bordas de bordado em linha amarelo ouro, com pontos fechados (não podendo ser em zig-zague) na largura de 3mm. Tamanhos: P – M – G – GG – XG - XXG e 
sob medida. 

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE 

Item: 18 

Descrição: 1022242 - ITEM 18 - CAMISETA MANGA CURTA 

Descrição complementar: Modelo (unissex) na cor azul marinho noite, com os seguintes detalhes de confecção: Tecido misto de poliéster (67%) e algodão (33%). Com gola olímpica e bainha simples, sendo a gola 
guarnecida por malha sanfonada (ribana) com 25mm de largura e as mangas findadas em bainha com 20mm. Brasão da Guarda Municipal em BORDADO HD/TERMOCOLADO no lado esquerdo do peito medindo 7cm de 
largura por 9cm de altura; Número/Nome de serviço em BORDADO HD/TERMOCOLADO no lado direito do peito em letreiro amarelo ouro, e a “Tipagem sanguínea” em letreiro vermelho, fonte Arial Bold, tamanho 
10mm de altura por 5mm de largura. Todos os Bordados HD/Termocolado devem ser confeccionados em etiqueta Tear Jakard em alta definição, fundo em Super Prestige, figura em Poliéster fio Detrex com recorte a Laser e 
acabamento termocolante, fixados com prensa térmica e acabamento nas bordas de bordado em linha amarelo ouro, com pontos fechados (não podendo ser em zig-zague) na largura de 3mm. Tamanhos: P – M – G – GG – 
XG - XXG e sob medida. 

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE 

Item: 19 

Descrição: 1022244 - ITEM 19 - CAMISA MANGA LONGA GOLA ROLÊ 

Descrição complementar: Modelo (unissex) na cor azul marinho noite, com os seguintes detalhes de confecção: Confeccionada em tecido misto de poliéster (67%) e algodão (33%). Com gola role e mangas longas em 
bainha simples de 2cm em costura dupla de 4mm. Brasão da Guarda Municipal em BORDADO HD/TERMOCOLADO no lado esquerdo do peito medindo 7cm de largura por 9cm de altura; Número/Nome de serviço em 
BORDADO HD/TERMOCOLADO no lado direito do peito em letreiro amarelo ouro, e a “Tipagem sanguínea” em letreiro vermelho, fonte Arial Bold, tamanho 10mm de altura por 5mm de largura. Todos os Bordados 
HD/Termocolados devem ser confeccionados em etiqueta Tear Jakard em alta definição, fundo em Super Prestige, figura em Poliéster fio Detrex com recorte a Laser e acabamento termocolante, fixados com prensa térmica 
e acabamento nas bordas de bordado em linha amarelo ouro, com pontos fechados (não podendo ser em zig-zague) na largura de 3mm. Tamanhos: P – M – G – GG – XG - XXG e sob medida. 

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE 

Item: 20 

Descrição: 1022246 - ITEM 20 - CINTO EM NYLON AZUL MARINHO 

Descrição complementar: Cinto em nylon na cor azul marinho noite, com os seguintes detalhes de confecção: Com 3,5cm de largura, fechamento em fivela metálica de pino de rolete dentado, na cor prata com o letreiro 
GM/BRASÃO em alto relevo, na parte frontal, proporcional ao tamanho da fivela. Tamanho: P: 100cm; M: 112cm; G: 121cm e sob medida. 

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE 

Item: 21 

Descrição: 1022248 - ITEM 21 - LUVAS DE LAPELA 

Descrição complementar: Luvas de lapela em tecido Rip stop na cor azul marinho noite, com os seguintes detalhes de confecção: Com divisas de funções para colocação em lapela na peça superior do uniforme. Medidas: 
11cm (comprimento) x 6,5cm (largura). Na extremidade superior Brasão do Município em BORDADO HD/TERMOCOLADO. Na extremidade inferior: Barras de 4,5cm (comprimento) x 5mm (largura) na cor amarelo 
ouro, dispostas a 10mm partir da borda e com distância de 5mm entre as barras. 

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE 

Item: 22 

Descrição: 1022249 - ITEM 22 - MACACÃO MANUTENÇÃO UNISSEX AZUL NOITE 

Descrição complementar: Modelo unissex na cor azul marinho noite, com os seguintes detalhes de confecção: Confeccionado em tecido terbrim; na cor azul marinho noite; com fechamento frontal por zíper com duplo 
cursor na mesma cor; 02 bolsos externos com zíper de 15cm de abertura por 18cm de profundidade na altura do peito; 02 bolsos dianteiros na lateral da cintura, com zíper, de 13cm de abertura por 20cm de profundidade; 1 
bolso traseiro interno com zíper, de 13cm de abertura por 16cm de profundidade; com regulagem de cintura por elástico interno e cordão; redução dos punhos e pernas com velcro; mangas removíveis através de zíper; 
reforço com espuma de 5 mm nos cotovelos e joelhos; reforço externo do mesmo tecido entre as pernas na altura das coxas; Espaço para tarjeta de 100mm de comprimento e 25mm de altura costurado/colado com velcro 
fêmea no lado direito do peito ou; Número/Nome de serviço em BORDADO HD/TERMOCOLADO no lado direito em letreiro amarelo ouro, e a “Tipagem sanguínea” em letreiro vermelho, fonte Arial Bold, tamanho 
10mm de altura por 5mm de largura; Brasão da Guarda Municipal em BORDADO HD/TERMOCOLADO no lado esquerdo do peito medindo 7cm de largura por 9cm de altura; Costas entre ombros, letreiros em 
BORDADO HD/TERMOCOLADO em dois níveis, “GUARDA MUNICIPAL” escrito em arco, e abaixo deste, o “MANUTENÇÃO” na horizontal, ambos com fonte Arial Bold amarelo ouro, de tamanho 6cm (altura) x 
3cm (largura); Todos os Bordados HD/Termocolados devem ser confeccionados em etiqueta Tear Jakard em alta definição, fundo em Super Prestige, figura em Poliéster fio Detrex com recorte a Laser e acabamento 
termocolante, fixados com prensa térmica e acabamento nas bordas de bordado em linha amarelo ouro, com pontos fechados (não podendo ser em zig-zague) na largura de 3mm. Tamanhos: PP, P, M, G, GG, XG e sob 
medida. 

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE 

Item: 23 

Descrição: 1022250 - ITEM 23 - CAMISA SOCIAL MANGA CURTA 

Descrição complementar: Camisa tipo social (masculina e feminina), manga curta, com colarinho com pé de gola, com entretela, frente aberta com fechamento através de botões e caseados (no pé de gola sentido horizontal e 
os demais sentido vertical) com espaçamentos de 10 cm um do outro, mangas curtas com bainhas fixas, platinas nos ombros medindo 4cm de largura e 11cm de comprimento presas através de botão e caseado para que 
possam ser desabotoados para a colocação de fiel e luvas, 2 bolsos chapados com cantos chanfrados com portinhola fechada por caseado e botão, sendo que a portinhola esquerda (de quem veste) com abertura de 2,0 cm 
(distante 1 cm da costura) para colocação de caneta; costas em tecido único. Tecido base: Attivitá/Santista ou Equivalente; Composição Aproximada: 100% Poliéster Cor: Azul Marinho/Cor: B90 Santista ou Equivalente; 
Armação: Tela; Gramatura Aproximada: 190g/m². Espaço para tarjeta de 100mm de comprimento e 25mm (altura) costurado/colado com velcro fêmea no lado direito do peito ou; Número/Nome de serviço em BORDADO 
HD/TERMOCOLADO no lado direito em letreiro amarelo ouro, e a “Tipagem sanguínea” em letreiro vermelho, fonte Arial Bold, tamanho 10mm (altura) x 5mm (largura); Listeis em BORDADO HD/TERMOCOLADO 
nas partes superiores das mangas, a partir de 4,5cm da costura do corpo da camisa, sendo: _No lado direito, listel em arco com a inscrição com o “NOME DO MUNICÍPIO”, medindo 3cm (altura) x 12cm (largura) em fonte 
Arial Bold, amarelo ouro, tamanho 1cm (altura) x 0,5cm (largura); e abaixo deste arco, a “BANDEIRA DO MUNICÍPIO” em tamanho de 7cm (largura) x 5cm (altura). _No lado esquerdo, Listel em arco com a inscrição 
“GUARDA MUNICIPAL”, medindo 3cm (altura) x 12cm (largura) em fonte Arial Bold, amarelo ouro, tamanho 1cm (altura) x 0,5cm (largura); E abaixo deste arco, o “BRASÃO DA GM” em tamanho de 7cm (largura) x 
9cm (altura); Costuras: Em máquina de interlock bitola mínima 7 mm para fechamento dos ombros, mangas (fixação e fechamento) e ilhargas, pespontado com máquina de 1 agulha, ou fechamento com máquina de costura 
francesa; Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto do colarinho e gola, vista, bolsos, portinholas, platinas, punhos, carcelas, bainhas e barra; Caseado reto de 16 mm de comprimento; Aplicação de 
overlock nas partes desfiantes do tecido; Pontos por Centímetro: 3,5 a 4,0 em todas as costuras. Aviamentos: Linha 120 Pes./Alg. Ou 100% Pes. Na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações e pespontos, 
caseados e pregar botões; linha 120 e filamento para o overlock; Botão perolizado de 4 furos 12 ou 13 mm da cor do tecido; Colarinho e entretela pré-encolhida. Etiqueta interna costurada, na cor branca informando: 
Composição do tecido; modo/símbolos de lavagem, modelo/tamanho do manequim, Razão social e CNPJ do Fornecedor da confecção e do fabricante do tecido; Data e País de fabricação. Embalagem: As peças devem ser 
acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Todos os Bordados HD/Termocolados devem ser confeccionados em etiqueta 
Tear Jakard em alta definição, fundo em Super Prestige, figura em Poliéster fio Detrex com recorte a Laser e acabamento termocolante, fixados com prensa térmica e acabamento nas bordas de bordado em linha amarelo 
ouro, com pontos fechados (não podendo ser em zig-zague) na largura de 3mm. 

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE Item: 24 

Descrição: 1022251 - ITEM 24 - CAMISA SOCIAL MANGA LONGA 

Descrição complementar: Camisa tipo social (masculina e feminina), manga longa, com colarinho com pé de gola, com entretela, frente aberta com fechamento através de botões e caseados (no pé de gola sentido horizontal 
e os demais sentido vertical) com espaçamentos de 10 cm um do outro, mangas longas com punhos fechados por caseado e botão, platinas nos ombros medindo 4cm de largura e 11 cm de comprimento, que possam ser 
desabotoados para a colocação de fiel e luvas, 2 bolsos chapados com cantos chanfrados com portinhola fechada por caseado e botão, sendo que a portinhola esquerda (de quem veste) com abertura de 2,0 cm (distante 1 cm 
da costura) para colocação de caneta; costas em tecido único. Tecido base: Attivitá/Santista ou Equivalente; Composição Aproximada: 100% Poliéster Cor: Azul Marinho/Cor: B90 Santista ou Equivalente; Armação: Tela; 
Gramatura Aproximada: 190g/m². Espaço para tarjeta de 100mm de comprimento e 25mm (altura) costurado/colado com velcro fêmea no lado direito do peito ou; Número/Nome de serviço em BORDADO 
HD/TERMOCOLADO no lado direito em letreiro amarelo ouro, e a “Tipagem sanguínea” em letreiro vermelho, fonte Arial Bold, tamanho 10mm (altura) x 5mm (largura); Listeis em BORDADO HD/TERMOCOLADO 
nas partes superiores das mangas, a partir de 4,5cm da costura do corpo da camisa, sendo: _No lado direito, listel em arco com a inscrição com o “NOME DO MUNICÍPIO”, medindo 3cm (altura) x 12cm (largura) em fonte 
Arial Bold, amarelo ouro, tamanho 1cm (altura) x 0,5cm (largura); e abaixo deste arco, a “BANDEIRA DO MUNICÍPIO” em tamanho de 7cm (largura) x 5cm (altura). _No lado esquerdo, Listel em arco com a inscrição 
“GUARDA MUNICIPAL”, medindo 3cm (altura) x 12cm (largura) em fonte Arial Bold, amarelo ouro, tamanho 1cm (altura) x 0,5cm (largura); E abaixo deste arco, o “BRASÃO DA GM” em tamanho de 7cm (largura) x 
9cm (altura); Imagens meramente ilustrativas. O produto deve ser similar com as características descritas neste documento. Costuras: Em máquina de interlock bitola mínima 7 mm para fechamento dos ombros, mangas 
(fixação e fechamento) e ilhargas, pespontado com máquina de 1 agulha, ou fechamento com máquina de costura francesa; Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto do colarinho e gola, vista, bolsos, 
portinholas, platinas, punhos, carcelas, bainhas e barra; Caseado reto de 16 mm de comprimento; Aplicação de overlock nas partes desfiantes do tecido. Pontos por Centímetro: 3,5 a 4,0 em todas as costuras. Aviamentos: 
Linha 120 Pes./Alg. Ou 100% Pes. Na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações e pespontos, caseados e pregar botões; linha 120 e filamento para o overlock; Botão perolizado de 4 furos 12 ou 13 mm da cor 
do tecido; Colarinho e entretela pré-encolhida. Etiqueta interna costurada, na cor branca informando: Composição do tecido; modo/símbolos de lavagem, modelo/tamanho do manequim, Razão social e CNPJ do Fornecedor 
da confecção e do fabricante do tecido; Data e País de fabricação. Embalagem: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível); Embalagem coletiva em caixa de papelão com as 
devidas identificações. Todos os Bordados HD/Termocolados devem ser confeccionados em etiqueta Tear Jakard em alta definição, fundo em Super Prestige, figura em Poliéster fio Detrex com recorte a Laser e acabamento 
termocolante, fixados com prensa térmica e acabamento nas bordas de bordado em linha amarelo ouro, com pontos fechados (não podendo ser em zig-zague) na largura de 3mm. 

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE 

Item: 25 

Descrição: 1022254 - ITEM 25 - CALÇA SOCIAL MASCULINA 

Descrição complementar: Calça tipo social com bainha inferior sem pregas, cós postiço entretelado com 4,5 cm de largura e enchance traseira, fechamento através de 1 botão e 1 caseado, 7 passantes (10 mm) inseridos na 
parte inferior do cós, vista embutida com zíper, 2 bolsos frontais embutidos com abertura oblíqua tipo faca (170mm), traseiro com pences e 2 bolsos embutidos com vivos e fechamento com botão. Tecido base: 
Attivitá/Santista ou Equivalente; Composição Aproximada: 100% Poliéster Cor: Azul Marinho/Cor: B90 Santista ou Equivalente; Armação: Tela; Gramatura Aproximada: 190g/m². Costuras: Costura com máquina reta 1 
agulha para colocação do cós; Costura em interlock bitola mínima 10mm para o fechamento das laterais, entrepernas e forro dos bolsos; Costura ponto corrente 2 agulhas defasadas para o fechamento do gancho traseiro, 
com sobra de 3,0 cm de tecido em cada lado na altura do cós (costura aberta com as bordas overlocadas); Costura com máquina reta 1 agulha para fixação do zíper, vivos dos bolsos, pences, vista e pespontos; Interlock 
bitola mínima 7 mm para os fechamento dos forros dos bolsos; Travetes nas extremidades dos bolsos, vivos, no acabamento final da vista e na junção dos ganchos; Caseado reto de 18mm. Pontos por Centímetro: 3,5 a 4,0 
em todas as costuras. Aviamentos: Linha 80 Pes./Alg. ou 100% Poliéster na cor do tecido para as operações de fechamentos, pespontos, caseado e pregar botão; linha 120 e filamento para overlock; Zíper metálico com 
cadarço na cor do tecido; Botão perolizado 4 furos de 14mm de diâmetro da cor do tecido; Entretela pré-encolhida. Etiqueta interna costurada, na cor branca informando: Composição do tecido; modo/símbolos de lavagem, 
modelo/tamanho do manequim, Razão social e CNPJ do Fornecedor da confecção e do fabricante do tecido; Data e País de fabricação. Embalagem: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com 
numeração visível); Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. 

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE 

Item: 26 
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Descrição: 1022255 - ITEM 26 - CALÇA SOCIAL FEMININA 

Descrição complementar: Calça Social feminina, com cós postiço entretelado de 4,5cm, com 08 passantes. Vista embutida com fechamento através de zíper metálico embutido; frente lisa, sem pence, talhe feminino; direita, 
largura regular, sem bainha, com as bocas overlocadas, tendo sobra interna de tecido em toda a extremidade, não inferior a 2 cm, e na emenda do traseiro 3 cm, de modo que se possibilite alargar a calça até 4 cm, ou estreitá-
la até 5cm; Cós: em viés montado com entretela e faixa e fixado com máquina de cós ou reta de uma agulha, aplicação de gancho embutido para fechamento. Cintura: com 08 (oito) passantes externos para cinto, bem 
distribuídos, do mesmo tecido, pespontado por duas costuras laterais, medindo cada uma 4,5cm de altura, por 1,3cm de largura; externamente, o cós em viés deverá ser entretelado e forrado em toda extensão; será abotoada 
por 02 (dois) botões, sendo os dois internos no dianteiro esquerdo, ou por presilhas tipo macho e fêmea; o cós deverá ter 4,5cm de altura, no mínimo, e 4,6cm, no máximo; Braguilha: forrada com o mesmo tecido e fechada a 
direita com zíper, de primeira qualidade, na cor do respectivo tecido; Bolso traseiro falso: com portinholas terminadas em ângulos, com 4,5cm nas laterais e 5,5cm no vértice do ângulo, aplicadas abaixo do cós (7 cm) em 
cada lado da calça com cantos retos em forma de bico ao centro, pespontadas em seu contorno com máquina reta de 01 agulha a 07 ± 1,0mm da borda (sem abertura dos bolsos). Traseiro: Com pences traseiras fixadas 
internamente com máquina reta de uma agulha. Gancho traseiro fechado com máquina ponto corrente 02 agulhas defasadas, costura aberta com bordas overlocadas. Boca: abertura com o mínimo de 20cm e no máximo de 
24cm, nunca podendo ultrapassar a medida do joelho em mais de 2,0cm; Imagens meramente ilustrativas. O produto deve ser similar com as características descritas neste documento. Tecido base: Attivitá/Santista ou 
Equivalente; Composição Aproximada: 100% Poliéster Cor: Azul Marinho/Cor: B90 Santista ou Equivalente; Armação: Tela; Gramatura Aproximada: 190g/m². Costuras: Costura com máquina reta 1 agulha para colocação 
do cós; Costura em interlock bitola mínima 10mm para o fechamento das laterais, entrepernas e forro dos bolsos; Costura ponto corrente 2 agulhas defasadas para o fechamento do gancho traseiro com sobra de 3,0 cm de 
tecido em cada lado na altura do cós (costura aberta com as bordas overlocadas); Costura com máquina reta 1 agulha para fixação do zíper, pences, vista e pespontos; no acabamento final da vista e na junção dos ganchos; 
Caseado reto de 18mm. Pontos por Centímetro: 3,5 a 4,0 em todas as costuras. Aviamentos: Linha 80 Pes./Alg. ou 100% Poliéster na cor do tecido para as operações de fechamentos, pespontos, caseado e pregar botão; linha 
120 e filamento para overlock; Zíper metálico com cadarço na cor do tecido; Botão perolizado 4 furos de 14mm de diâmetro da cor do tecido; Entretela pré-encolhida. Etiqueta interna costurada, na cor branca informando: 
Composição do tecido; modo/símbolos de lavagem, modelo/tamanho do manequim, Razão social e CNPJ do Fornecedor da confecção e do fabricante do tecido; Data e País de fabricação. Embalagem: As peças devem ser 
acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível); Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. 

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE 

Item: 27 

Descrição: 1022257 - ITEM 27 - JAQUETA ADMINISTRATIVA MANGA LONGA 

Descrição complementar: Jaqueta Administrativa manga longa (masculina e feminina), em tecido Microfibra 100% poliéster, frente com zíper e corta vento com botão niquelado. Tecido base: Attivitá/Santista ou 
Equivalente; Gramatura Aproximada: 189g/m²; Cor: Azul Marinho/Cor: B90 Santista ou Equivalente; Fios de urdume acabado: 64 fios/cm; Fios trama acabado: 28 fios/cm; Composição Aproximada: 100% Poliéster 
Microfibra. Listeis em BORDADO HD/TERMOCOLADO nas partes superiores das mangas, a partir de 4,5cm da costura do corpo da camisa, sendo: _No lado direito, listel em arco com a inscrição com o “NOME DO 
MUNICÍPIO”, medindo 3cm (altura) x 12cm (largura) em fonte Arial Bold, amarelo ouro, tamanho 1cm (altura) x 0,5cm (largura); e abaixo deste arco, a “BANDEIRA DO MUNICÍPIO” em tamanho de 7cm (largura) x 
5cm (altura). _No lado esquerdo, Listel em arco com a inscrição “GUARDA MUNICIPAL”, medindo 3cm (altura) x 12cm (largura) em fonte Arial Bold, amarelo ouro, tamanho 1cm (altura) x 0,5cm (largura); E abaixo 
deste arco, o “BRASÃO DA GM” em tamanho de 7cm (largura) x 9cm (altura); Gola: Entretelada, refilada, com costura interna, pesponto de segurança, 8,5 cm de largura e 50 cm de comprimento aplicado sobre o pé de 
gola recortada; Frente: Entretelada com colante Freudenbergreref: 4546 ou similar, toda aberta, fechada com zíper de nylon Optis da Corrente ou similar de 60 cm e sobre zíper de 5 cm com quatro botões metálicos de 
pressão niquelado. Dois bolsos travetados tipo carteira de 17,5 cm cada; Traseiro: Liso com cós de 6 cm, elásticos laterais de 6 cm de altura e 21 cm de comprimento; Forro Interno: 100% poliéster travado nos ombros com 
bolso interno de vivos de microfibra de 14 cm de comprimento; Mangas: Com punho aberto de 4,5 cm, fechado com botão. Abertura com espelho de 15 cm pespontados; Platinas: de ombro, uma de cada lado, com 14 cm de 
comprimento no centro e 11,5 cm nas laterais 6 cm de largura junto ao ombro e 5cm de largura nos vértices laterais, terminando em forma de seta, com base costurada junto ao ombro (manga) e a extremidade superior 
abotoada próxima a gola, através de botão metálico de pressão niquelado. Costuras: Com linha kobanpic ou similar nº 100, 100% poliéster monofilamento, costuras abertas, fechamento do ombro com dois passantes de 1 cm 
pespontados; Elásticos, punhos, gola, sobre zíper e bolsos pespontados. Aviamentos: Mangas: 02 Botões tamanho 32, com pescoço caseado milanesa, da cor do tecido, acabamento de prensas a vapor 130° secador a 30°; 06 
botões metálicos de pressão niquelado. Etiqueta interna costurada, na cor branca informando: Composição do tecido; modo/símbolos de lavagem, modelo/tamanho do manequim, Razão social e CNPJ do Fornecedor da 
confecção e do fabricante do tecido; Data e País de fabricação. Embalagem: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível); Embalagem coletiva em caixa de papelão com as 
devidas identificações. Todos os Bordados HD/Termocolados devem ser confeccionados em etiqueta Tear Jakard em alta definição, fundo em Super Prestige, figura em Poliéster fio Detrex com recorte a Laser e acabamento 
termocolante, fixados com prensa térmica e acabamento nas bordas de bordado em linha amarelo ouro, com pontos fechados (não podendo ser em zig-zague) na largura de 3mm. 

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE 

Item: 28 

Descrição: 1022258 - ITEM 28 - MEIAS CANO ALTO 

Descrição complementar: Meia impermeável, cor preta, para uso com coturno e botas táticas, cano alto, construída em fios especiais com sistema de dissipação de suor, 53%poliéster (coolmax), 32% algodão, 7% poliamida, 
5% Elastano (lycra) e 3% elastodieno. Medidas: Números 34 ao 39, pé 17cm, cano 22cm, punho 8cm (peso aprox.: 68g par); Números 40 ao 44, pé 20cm, cano 22cm, punho 8cm (peso aprox.: 80g par); Embalagem: As 
peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais com numeração visível. Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. Garantia de 12 meses contra defeitos decorrentes de 
fabricação. 

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE 

Item: 29 

Descrição: 1022259 - ITEM 29 - REDE PARA CABELO 

Descrição complementar: Rede para coque de cabelo, tecido em Helanca 100% poliamida e elástico, cor preta, com elástico nas bordas. Embalagem: As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais com 
numeração visível. Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. 

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE 

Item: 30 

Descrição: 1022260 - ITEM 30 - ROUPA TÉRMICA 

Descrição complementar: Roupa térmica, segunda pele, masculina e feminina, na cor azul marinho noite, com os seguintes detalhes de confecção: Camisa Térmica segunda pele, tecido com tratamento especial 100% 
absorvente, 88% poliéster e 12% Elastano, maleável e antibactericida, costura flat, punhos reforçados, modelagem slim, gola careca. NúmeroNome de serviço bordado/termocolado no lado direito do peito em letreiro 
amarelo ouro, e a “Tipagem sanguínea” em letreiro vermelho, fonte Arial Bold, tamanho 1cm (altura) x 0,5 cm (largura); Calça Térmica segunda pele masculino e feminino, na cor azul marinho noite, tecido térmico com 
tratamento especial 100% absorvente, 88% poliéster e 12% Elastano, maleável e antibactericida, costura flat, bainha reforçada, modelagem slim; NúmeroNome de serviço bordado/termocolado no quadril, no lado direito, em 
letreiro amarelo ouro, e a “Tipagem sanguínea” em letreiro vermelho, fonte Arial Bold, tamanho 1cm (altura) x 0,5 cm (largura); Tamanhos: PP/P/M/G/GG/GGG e sob medida. 

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: CONJUNTO 

Item: 31 

Descrição: 1022261 - ITEM 31 - SUÉTER UNISSEX 

Descrição complementar: Suéter em gola V remalhada, unissex, de lã 100% acrílica, com triplo fio em espessura 2/28, na cor azul marinho noite com os seguintes detalhes de confecção: Cintura e Punhos remalhada e em 
gaita; Ombreira em tecido Oxford azul marinho noite, com entretela pré-encolhida, partindo da costura do ombro até a linha da axila, a 4 cm da costura superior da gola; Lapelas de 12 cm x 5 cm, cortadas de forma 
retangular, confeccionadas em tecido Oxford azul marinho noite, com entretela préencolhida, fixadas em dupla costura a partir do ombro até a 1 cm do limite da ombreira, em forma de “seta”, fixada botão (14mm); 
Cotovelos com reforço de 12 cm (largura) x 18 cm (comprimento), em “tecido Oxford” azul marinho noite, com entretela pré-encolhida; Número/Nome de serviço em BORDADO HD/TERMOCOLADO no lado direito do 
peito em letreiro amarelo ouro, e a “Tipagem sanguínea” em letreiro vermelho, fonte Arial Bold, tamanho 10mm de altura por 5mm de largura; Listeis em BORDADO HD/TERMOCOLADO nas partes superiores das 
mangas, a partir de 4,5cm da costura do corpo, sendo: _No lado direito, em arco a inscrição com o “NOME DO MUNICÍPIO”, com3cm (altura) x 12cm (largura), fonte Arial Bold, amarelo ouro, 1cm (altura) x 0,5cm 
(largura); e abaixo deste a “BANDEIRA DO MUNICÍPIO” de 7cm (largura) x 5cm (altura); _No lado esquerdo, arco com a inscrição “GUARDA MUNICIPAL”, de 3cm (altura) x 12cm (largura) fonte Arial Bold, amarelo 
ouro, de 1cm (altura) x 0,5cm (largura); Abaixo deste, “BRASÃO DA GM” de 7cm (largura) x 9cm (altura); Todos os Bordados HD/Termocolados devem ser confeccionados em etiqueta Tear Jakard em alta definição, 
fundo Super Prestige, figura Poliéster, fio Detrex, recorte a Laser e acabamento termocolante, fixados com prensa térmica e acabamento nas bordas de bordado em linha amarelo ouro, com pontos fechados (não podendo ser 
em zig-zague) na largura de 3mm. Tamanhos: PP/P/M/G/GG/XGG e sob medida. 

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE 

Item: 32 

Descrição: 1022263 - ITEM 32 - TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO 

Descrição complementar: Tarjeta de identificação para o uniforme com os seguintes detalhes de confecção: Tecido Rip Stop, cor azul noite, com 110 mm de comprimento e 25 mm de largura. Todo o perímetro com 
acabamento nas bordas em bordado amarelo ouro, com pontos fechados (não podendo ser em zig-zague) na largura de 3mm. Número/Nome de serviço em BORDADO HD/TERMOCOLADO em letreiro amarelo ouro, e a 
“Tipagem sanguínea” em letreiro vermelho, fonte Arial Bold, tamanho 1cm (altura) x 0,5 cm (largura); Velcro macho em toda a extensão das costas da tarjeta. Todos os Bordados HD/Termocolados devem ser 
confeccionados em etiqueta Tear Jakard em alta definição, fundo em Super Prestige, figura em Poliéster fio Detrex com recorte a Laser e acabamento termocolante, fixados com prensa térmica e acabamento nas bordas de 
bordado em linha amarelo ouro, com pontos fechados (não podendo ser em zig-zague) na largura de 3mm. 

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE 

Item: 33 

Descrição: 1022264 - ITEM 33 - TOP FEMININO AZUL MARINHO NOITE 

Descrição complementar: Na cor azul marinho noite, com os seguintes detalhes de confecção: Tecido supplex, 90% poliéster 10% Elastano; Brasão da Guarda Municipal com 7cm de largura x 9cm de altura, em BORDADO 
HD/TERMOCOLADO no centro do peito. Todos os Bordados HD/Termocolados devem ser confeccionados em etiqueta Tear Jakard em alta definição, fundo em Super Prestige, figura em Poliéster fio Detrex com recorte a 
Laser e acabamento termocolante, fixados com prensa térmica e acabamento nas bordas de bordado em linha amarelo ouro, com pontos fechados (não podendo ser em zig-zague) na largura de 3mm. Tamanhos: 
PP/P/M/G/GG/XG e sob medida. 

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE 

Item: 34 

Descrição: 1022265 - ITEM 34 - JAQUETA NYLON TIPO PARKA 

Descrição complementar: Jaqueta de Nylon (masculina e feminina), tipo parka; 100% poliamida com camada de PVC com alto índice de impermeabilidade, forro em costura matelassê, de nylon resinado com matéria 
térmica, na cor azul marinho noite com os seguintes detalhes de confecção: Bolso interno de 15cm (largura) x 18cm (profundidade), na altura do peito esquerdo; Abertura frontal com corta vento interno, fechamento através 
de zíper no sentido de baixo para cima, resistente, até a ponta da gola, no mesmo tom, proteção interna do zíper na altura da gola; bolsos em ambos os lados de 15cm (largura) x 18cm (profundidade); Abertura lateral vertical 
na linha da costura, em ambos os lados, com zíper de 20cm (altura) a partir da barra, na cor da jaqueta, no sentido de fechamento de cima para baixo. Número/Nome de serviço em BORDADO HD/TERMOCOLADO em 
letreiro amarelo ouro, e a “Tipagem sanguínea” em letreiro vermelho, fonte Arial Bold, tamanho 1cm (altura) x 0,5 cm (largura); Listeis bordados nas partes superiores das mangas, a partir de 4,5cm da costura do corpo da 
camisa, sendo: _No lado direito, em arco a inscrição com o “NOME DO MUNICÍPIO”, medindo 3cm (altura) x 12cm (comprimento) e fonte Arial Bold, amarelo ouro, tamanho 1cm; e a 2cm abaixo deste, a “BANDEIRA 
DO MUNICÍPIO” em tamanho de 7cm (comprimento) x 5cm (altura); _No lado esquerdo, em arco a inscrição GUARDA MUNICIPAL, 3cm (altura) x 12cm (comprimento) e fonte Arial Bold, amarelo ouro, tamanho 1 cm, 
e a 2cm abaixo deste, o BRASÃO DA GM em tamanho de 7cm (altura) x 5cm (largura); Costas, entre ombros, letreiros bordados em dois níveis, “GUARDA MUNICIPAL” em arco, e abaixo deste o “NOME DO 
MUNICÍPIO” na horizontal, ambos com fonte Arial Bold, amarelo ouro, de tamanho 6cm (altura) x 3cm (largura); Os tamanhos mencionados para bolsos são referenciados para o tamanho G, sendo que para os demais 
tamanhos, deve ser respeitada a proporcionalidade necessária. Tamanhos: 0-1-2-3-4-5-6-7 e sob medida. 

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE 

Item: 35 

Descrição: 1022266 - ITEM 35 - JAQUETA OPERACIONAL MODULAR 

Descrição complementar: Jaqueta Operacional (unissex), com sistema modular “Molle” e forração térmica removível. Tecido de Poliéster Cordura, 100% impermeável. Na cor Azul marinho noite. Frente: Abertura fechada 
por zíper plástico com duplo cursor destacável na cor azul marinho noite que termina na extremidade superior da gola alta. Abertura frontal com duas vistas para proteção, na do lado direito do usuário 5,5 cm de largura, e a 



Rio Grande do Sul , 14 de Março de 2018   •   Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul   •    ANO X | Nº 2263 

 

www.diariomunicipal.com.br/famurs                                                                             41 

do lado esquerdo do usuário 4,5 cm de largura com a borda dobrada à 1,0 cm de largura e 8 moscas de segurança em toda sua extensão; Vistas fechadas por 6 unidades velcro medindo 4,3 cm de comprimento por 1,2 cm de 
largura na cor azul marinho noite, sendo as 6 unidades tipo fêmea (lado macio) costuradas na face interna da vista do lado esquerdo do usuário e as outras 6 unidades tipo macho (lado áspero) costuradas na face externa da 
vista do lado direito do usuário; Corpo com recortes ergonômicos localizado embaixo da manga (entre a frente e as costas), que se estendem da extremidade inferior da peça até a manga no limite do recorte do punho, com 
uma abertura medindo 1,5 cm de largura por 49,0 cm de comprimento, fechada por zíper sintético (nylon) com duplo cursor invertidos na cor preta e acabamento impermeável (emborrachado), cadarços na cor preta 
amarrados nos puxadores de um dos zíperes, funcionando como um extensor do puxador para facilitar o seu acionamento. Essa abertura é posicionada a uma distância variável a partir da bainha da barra. Bolsos: 02 bolsos 
posicionados na seção superior da manga à 23,5 cm de distância a partir da gola. Esses bolsos tem uma abertura medindo 1,5 cm de largura por 17,8 cm de comprimento, fechadas por zíper sintético (nylon) com cursor 
invertido na cor preta e acabamento impermeável (emborrachado), cadarços na cor preta amarrados nos puxadores dos zíperes, funcionando como um extensor do puxador para facilitar o seu acionamento Costas com um 
recorte posicionado na base inferior, medindo 15,0 cm de largura; Mangas e punhos: Mangas formadas por 4 seções de recortes, sendo um recorte superior sem costura de união nos ombros que se estende para a frente e 
costas da jaqueta formando uma pala, dois recortes frente e costas e um lateral; Punhos: com recorte medindo um comprimento variável ajustados por aleta presa na costura de união das extremidades do punho. Aleta 
medinho 8,0 cm de comprimento e 5,0 cm de largura, com quina superior chanfrada. Aleta com fecho de contato (velcro) tipo macho (lado áspero) fixado na face interna da mesma, medindo 3,5 cm de largura por 5,0 cm de 
comprimento. No punho uma tira de fecho de contato (velcro) tipo fêmea (lado macio). Essa tira terá comprimento variável por 4,0 cm de largura e será fixada na parte da frente do punho, a 2,0 cm de distância da costura de 
fechamento da manga. Punhos das mangas medindo 6,0 cm de largura. Na face interna do punho uma alça de cadarço roliço medindo 6,0 cm de comprimento na cor preta, inserida junto a bainha do punho para conexão da 
jaqueta interna. Gola: Gola alta (tipo padre), com comprimento variável medindo 11,0 cm de largura. Fechamento com zíper plástico com duplo cursor destacável, na cor Azul marinho noite; Face externa da gola com um 
bolso (para guardar o capuz fixo, incluso) com abertura de 1,5 cm de largura por comprimento variável, fechado por zíper sintético (nylon) com cursor invertido na cor azul marinho noite e acabamento impermeável 
(emborrachado). Dois ilhoses medindo 9 mm de diâmetro na cor preta para saída do elástico roliço que regula o ajuste do capuz junto ao rosto do usuário. Rebites plásticos na cor preta fixados nas pontas dos elásticos. Face 
interna da gola forrada com tecido medindo 8,0 cm de comprimento (esse forro se estende a 2,0 cm para a face externa da gola). Costurado a 2,3 cm a partir da fita seladora da costura de união do decote. Vistas internas para 
proteção do zíper em contato com a pele do usuário no mesmo tecido do forro. Fita de gorgurão: na cor preta medindo 2,5 cm de largura por 11,0 de comprimento com botão de pressão medindo 18 mm de diâmetro. Fixada 
na face interna, ao centro da costura de união da gola com o decote para conexão da jaqueta interna; Capuz fixo: Capuz fixado dentro do bolso da gola com dois tipos de ajustes, sendo um para a cabeça, localizado nas costas 
do capuz próximo a nuca do usuário, feito por elástico roliço e regulador plástico e outro para o rosto, localizado na abertura do capuz, com elástico roliço na face interna e reguladores plásticos na face externa. O elástico 
roliço e os reguladores plásticos são na cor preta. Recortes laterais do capuz medindo comprimento e largura variáveis. Face interna do capuz com fita seladora em todas as costuras Face interna da frente e costas: Frente 
com forro nos bolsos. Costas com ajuste por elástico roliço e regulador plástico na cor preta, próximo a linha da cintura. O elástico é fixado em um recorte de tecido medindo comprimento variável, com 6,0 cm de largura, 
fusionado junto ao tecido das costas, esse recorte é posicionado a uma altura variável. Punhos com fita de gorgurão na cor preta medindo 2,5 cm de largura por 11,0 de comprimento com botão de pressão na cor ouro velho 
medindo 18mm de diâmetro essa fita é fixada junto a costura de união dos punhos. Zíper plástico destacável na cor preta costurado junto a borda da vista, à 7,5 cm de distância a partir da bainha da barra para a conexão da 
jaqueta interna; Face interna da jaqueta com fita seladora em todas as costuras e elástico roliço com regulador plástico para ajuste da bainha da barra localizado na frente; Bainha da barra medindo 3,0 cm de largura; Espaço 
para tarjeta de 100mm de comprimento e 25mm de altura costurado/colado com velcro fêmea no lado direito do peito ou; Número/Nome de serviço em BORDADO HD/TERMOCOLADO no lado direito em letreiro 
amarelo ouro, e a “Tipagem sanguínea” em letreiro vermelho, fonte Arial Bold, tamanho 10mm de altura por 5mm de largura; Listeis em BORDADO HD/TERMOCOLADO nas partes superiores das mangas, a partir de 
4,5cm da costura do corpo da camisa, sendo: _No lado direito, listel em arco com a inscrição com o “NOME DO MUNICÍPIO”, medindo 3cm (altura) x 12cm (largura) em fonte Arial Bold, amarelo ouro, tamanho 1cm 
(altura) x 0,5cm (largura); e abaixo deste arco, a “BANDEIRA DO MUNICÍPIO” em tamanho de 7cm (largura) x5cm (altura).;_No lado esquerdo, listel em arco com a inscrição “GUARDA MUNICIPAL”, medindo 3cm 
(altura) x 12cm (largura) em fonte Arial Bold, amarelo ouro, tamanho 1cm (altura) x 0,5cm (largura); ou Espaço para tarjeta com velcro fêmea na mesma medida do listel. E abaixo deste arco, o “BRASÃO DA GM” em 
tamanho de 7cm (largura) x 9cm (altura); Etiqueta interna costurada, na cor branca informando: Composição do tecido; modo/símbolos de lavagem, modelo/tamanho do manequim, Razão social e CNPJ do Fornecedor da 
confecção e do fabricante do tecido; Data e País de fabricação. Todos os Bordados HD/Termocolado devem ser confeccionados em etiqueta Tear Jakard em alta definição, fundo em Super Prestige, figura em Poliéster fio 
Detrex com recorte a Laser e acabamento termocolante, fixados com prensa térmica e acabamento nas bordas de bordado em linha amarelo ouro, com pontos fechados (não podendo ser em zig-zague) na largura de 3mm. 
Tamanho: PP/P/M/G/GG e sob medida. 

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE 

Item: 36 

Descrição: 1022267 - ITEM 36 - JAQUETA MOTOCICLISTA UNISSEX 

Descrição complementar: Jaqueta operacional de motociclista (unissex) para segurança e proteção individual no uso diário no trânsito. Com os seguintes detalhes de confecção: Tecido: tecido MAXTEX® ou similar com 
titulagem de fio 100% poliéster de no mínimo 600 Denier na COR AZUL MARINHO NOITE e possuir áreas com tecido de fio 100% poliéster Mesh (telado) na mesma cor. O tecido de poliéster de no mínimo 600 Denier 
deve este ser resistente à abrasão com valores mínimos de 6.000 ciclos sem desgaste do tecido de acordo com a norma ASTM D 884/09; Esse mesmo tecido deve resistir: a tração da trama com forças de no mínimo 1.100 N 
(CV: 2,16%) e alongamento da trama mínimo de 22% (CV: 2,27%), a tração do urdume com forças de no mínimo a 1.430 N (CV: 7,58%) e alongamento do urdume mínimo de 23% (CV: 3,47%) sendo todos esses testes de 
acordo com a norma NBR 11912/01, além de ter que resistir ao rasgo da trama e urdume de acordo com a norma ASTM D 1424/09 a uma força de 6.400g e não rasgar; Também o tecido de poliéster externo deve apresentar 
uma estrutura em tela de acordo com a norma NBR 12546/91 e espessura mínima de 0,45mm de acordo com a norma NBR 13371/05; Esse mesmo tecido externo da jaqueta em poliéster deve possuir no mínimo grau 4 de 
solidez na cor à fricção a seco e a úmido de acordo com a norma NBR ISO 105-X12:2007, também de no mínimo grau 4 para transferência de cor e grau 5 para alteração na cor à ações de lavagem doméstica a 40ºC 
respeitando a norma NBR ISO 105-C06:2010, além de possuir no mínimo grau 5 na solidez da cor do tecido ao suor ácido e alcalino tanto para a transferência de cor, como para alteração na cor de acordo com a norma 
vigente NBR ISO 105- E04:2009. Em sua construção, a jaqueta deve possuir uma camada interna formada por membrana resistente a água de poliuretano REISSA® ou similar qualidade com resistência mínima de 9.000 
mm/H20 de acordo com a norma internacional AATCC 127:2003, também possuir uma permeabilidade ao vapor d’água de no mínimo 1,90 mg/cm²h de acordo com a norma NBR ISO 20344:2008 6.6,recobrindo áreas dos 
braços e tronco e ter um forro em tecido 100% poliéster com costura dupla reforçada na região das axilas, essa membrana juntamente com o forro em poliéster deve ser conectada a parte interna da jaqueta por intermédio de 
zíper interno YKK® ou similar. Deve possuir forro térmico removível de manga longa através de um zíper YKK® ou similar com tecido TERMOLITE® ou similar que proporciona respiração e variação de graus conforme 
temperatura externa, elevando o conforto térmico do conjunto. Por sua vez a jaqueta deve possuir um forro em tecido 100% poliéster Mesh para facilitar a transpiração e apresentar gola transpassada tipo padre com 
acabamento na sua parte superior em Neoprene com fechamento em Velcro onde os acabamentos deverão ser de cor preta. Abertura: (01) uma abertura frontal em toda a sua extensão (comprimento) através de zíper de alta 
resistência YKK® ou similar onde a mesma deve estar sob uma lapela de tecido poliéster fechada por velcro. Possuir ajuste na cintura através de cintas de aperto com Velcro. A jaqueta deve possuir proteção interna para 
ombros, cotovelos e costas, podendo ser removível, este material terá que possuir aprovação CE (Certificado Europeu de Conformidade), respeitando a classificação Tipo A para ombros e Tipo B para cotovelos de acordo 
com a norma EN 1621-1/1997. No peito, costas e área interna dos braços da jaqueta deverão conter partes confeccionadas em tecido em poliéster tipo mesh na cor azul marinho noite. Na parte traseira, interna, inferior da 
jaqueta, deverá conter um zíper YKK® ou similar, para servir como elo de conexão com a calça. Jaqueta com mangas longas, com perfeito acabamento nos punhos com ajustadores de através de zíper YKK® ou similar, e 
Velcro na cor preta. Na manga do braço esquerdo, acima do ajuste de zíper do punho, deverá conter 02 (duas) faixas de refletivos Reflex da marca Schoeller®, tendo como medida cada uma dessas faixas de 02 (dois) 
centímetros de largura e também o espaçamento entre elas, posicionadas inclinadas sobre um ângulo entre 35º a 45º graus. Dois bolsos laterais com fechamento em zíper YKK® ou similar. Possuir uma altura de ajustador na 
parte interna de cada braço, sendo de material resistente à tensão e regulagem por botão de pressão Snap 15 mm (diâmetro) e acabamento na cor preta. Nas cavas e acima dos cotovelos, deve conter painéis de tecidos 
flexíveis com o intuito de garantir maior mobilidade. Possuir faixas nos braços, peito e costas com frisos refletivos REFLEX da marca Schoeller® ou similar, embutidos nas costuras da jaqueta, onde o material refletivo 
deverá ser de alta resistência e refletância (retro reflexão). Aviamentos e acabamentos da jaqueta devem seguir as cores correspondentes aos tecidos utilizados para melhor homogeneidade do conjunto. Certificados: Os 
certificados e Laudos Técnicos devem ser autênticos, nacionais ou estrangeiros, homologados em laboratórios certificados pelos órgãos responsáveis de seus respectivos países. Laudos: Resistência à abrasão em tecidos 
conforme norma ASTM D 3884/09; Resistência à tração em tecidos conforme norma NBR 11912/01; Resistência ao rasgo em tecidos conforme norma ASTM D 1424/09; Estrutura em tecidos conforme norma NBR 
12546/91; Espessura em tecidos conforme norma NBR 13371/05; Solidez ao suor em tecidos conforme norma NBRISO 105-E04/2009; Solidez a lavação 40ᵒc em tecidos conforme norma NBRISO 105-C06:2010; Solidez a 
fricção em tecidos conforme norma NBRISO 105-X12:2007; Resistência à pressão por coluna d’água conforme norma AATCC 127/2003; Permeabilidade ao vapor d’água conforme norma NBR ISO 20344/2008 6.6; 
Proteção CE – Proteções ombros conforme norma EN 1621-1/1997; Proteção CE – Proteções cotovelo/joelhos conforme norma EN 1621-1/1997. Espaço para tarjeta de 100mm de comprimento e 25mm de altura 
costurado/colado com velcro fêmea no lado direito do peito ou; Número/Nome de serviço em BORDADO HD/TERMOCOLADO no lado direito em letreiro amarelo ouro, e a “Tipagem sanguínea” em letreiro vermelho, 
fonte Arial Bold, tamanho 10mm de altura por 5mm de largura; Listeis em BORDADO HD/TERMOCOLADO nas partes superiores das mangas, a partir de 4,5cm da costura do corpo da camisa, sendo: _No lado direito, 
listel em arco com a inscrição com o “NOME DO MUNICÍPIO”, medindo 3cm (altura) x 12cm (largura) em fonte Arial Bold, amarelo ouro, tamanho 1cm (altura) x 0,5cm (largura); e abaixo deste arco, a “BANDEIRA DO 
MUNICÍPIO” em tamanho de 7cm (largura) x 5cm (altura).;_No lado esquerdo, listel em arco com a inscrição “GUARDA MUNICIPAL”, medindo 3cm (altura) x 12cm (largura) em fonte Arial Bold, amarelo ouro, 
tamanho 1cm (altura) x 0,5cm (largura); ou Espaço para tarjeta com velcro fêmea na mesma medida do listel. E abaixo deste arco, o “BRASÃO DA GM” em tamanho de 7cm (largura) x 9cm (altura); Etiqueta interna 
costurada, na cor branca informando: Composição do tecido; modo/símbolos de lavagem, modelo/tamanho do manequim, Razão social e CNPJ do Fornecedor da confecção e do fabricante do tecido; Data e País de 
fabricação. Todos os Bordados HD/Termocolado devem ser confeccionados em etiqueta Tear Jakard em alta definição, fundo em Super Prestige, figura em Poliéster fio Detrex com recorte a Laser e acabamento 
termocolante, fixados com prensa térmica e acabamento nas bordas de bordado em linha amarelo ouro, com pontos fechados (não podendo ser em zig-zague) na largura de 3mm. Tamanho: PP/P/M/G/GG e sob medida. 

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE 

Item: 37 

Descrição: 1022268 - ITEM 37 - CALÇA MOTOCICLISTA 

Descrição complementar: Calça tática de motociclista (masculina e feminina) para segurança e proteção individual no uso diário no trânsito, com antideslizante entre as pernas, dois bolsos laterais, Protetores homologados 
CE nos joelhos. Com os seguintes detalhes de confecção: Tecido: tecido MAXTEX® ou similar com titulagem de fio 100% poliéster de no mínimo 600 Denier na COR AZUL MARINHO NOITE e possuir áreas com tecido 
de fio 100% poliéster Mesh (telado) na mesma cor. O tecido de poliéster de no mínimo 600 Denier deve este ser resistente à abrasão com valores mínimos de 6.000 ciclos sem desgaste do tecido de acordo com a norma 
ASTM D 884/09; Esse mesmo tecido deve resistir: a tração da trama com forças de no mínimo 1.100 N (CV: 2,16%) e alongamento da trama mínimo de 22% (CV: 2,27%), a tração do urdume com forças de no mínimo a 
1.430 N (CV: 7,58%) e alongamento do urdume mínimo de 23% (CV: 3,47%) sendo todos esses testes de acordo com a norma NBR 11912/01, além de ter que resistir ao rasgo da trama e urdume de acordo com a norma 
ASTM D 1424/09 a uma força de 6.400g e não rasgar; Também o tecido de poliéster externo deve apresentar uma estrutura em tela de acordo com a norma NBR 12546/91 e espessura mínima de 0,45mm de acordo com a 
norma NBR 13371/05; Esse mesmo tecido externo em poliéster deve possuir no mínimo grau 4 de solidez na cor à fricção a seco e a úmido de acordo com a norma NBR ISO 105-X12:2007, também de no mínimo grau 4 
para transferência de cor e grau 5 para alteração na cor à ações de lavagem doméstica a 40ºC respeitando a norma NBR ISO 105-C06:2010, além de possuir no mínimo grau 5 na solidez da cor do tecido ao suor ácido e 
alcalino tanto para a transferência de cor, como para alteração na cor de acordo com a norma vigente NBR ISSO 105-E04:2009. Camada Interna: formada por membrana resistente a água de poliuretano REISSA® ou similar 
qualidade com resistência mínima de 9.000 mm/H20 de acordo com a norma internacional AATCC 127:2003, também possuir uma permeabilidade ao vapor d’água de no mínimo 1,90 mg/cm²h de acordo com a norma NBR 
ISO 20344:2008 6.6, e ter um forro em tecido 100% poliéster com costura dupla reforçada , essa membrana juntamente com o forro em poliéster deve ser conectada a parte interna da peça por intermédio de zíper interno 
YKK® ou similar. Forro térmico removível: através de um zíper YKK® ou similar com tecido TERMOLITE® ou similar para respiração e variação de graus conforme temperatura externa, elevando o conforto térmico do 
conjunto. Possuir um forro em tecido 100% poliéster Mesh para facilitar a transpiração Cós: Cinta de ajuste na cintura e acabamento do cós em Neoprene com fechamento em Velcro onde os acabamentos deverão ser de cor 
preta. Na parte traseira externa, inferior do cós, deverá conter um zíper YKK® ou similar para servir como elo de conexão com a jaqueta. Etiqueta interna costurada, na cor branca informando: Composição do tecido; 
modo/símbolos de lavagem, modelo/tamanho do manequim, Razão social e CNPJ do Fornecedor da confecção e do fabricante do tecido; Data e País de fabricação. Tamanho: PP/P/M/G/GG/GGG/GGGG e sob medida. 

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE 

Item: 38 

Descrição: 1022269 - ITEM 38 - CAMISA DE COMBATE 

Descrição complementar: Camisa tática (unissex) de 02 (duas) partes (1: tronco, 2: mangas e colarinho) sendo cada uma confeccionada com um tipo específico de tecido, na cor azul marinho noite, com os seguintes detalhes 
de confecção: TRONCO: O segmento da frente e das costas deverá ser confeccionado com tecido leve, antimicróbico/antibactericida, de alta capacidade de absorção de umidade e que facilite o controle de temperatura do 
corporal pelo processo de transpiração; não propagante de chamas, de extrema leveza, alto desempenho e que propicie grande conforto, tendo a seguinte composição: 55% Algodão, 37% Poliéster e 8% Spandex. O segmento 
das axilas e laterais do tronco serão de tecido com as mesmas propriedades, porém, com a seguinte composição: 55% algodão, 41% Poliéster e 4% Spandex. Todos na cor azul marinho noite; MANGAS e COLARINHO: As 
mangas e o “colarinho Mandarim” deverão ser confeccionados com o tecido RIPSTOP Tecido em Rip stop, 50% poliamida, 50% algodão, de rapidez de secagem no processo transpiração. NA REGIÃO FRONTAL DO 
TRONCO haverá abertura no sentido de cima para baixo por zíper YKK®, de qualidade similar, ou superior, sendo este da mesma cor do tecido que compõe esta parte do fardamento, com cadarço do tipo “P12” de 
dimensões 23,5cm X 2,5cm, com o cursor do tipo “P” com trava de pino, modelo Poliéster Fino “3C – DSYG”, ou superior de modelo similar. A parte interna do zíper, que estará em contato com tórax do Operador, deverá 
ser revestida com tecido que impeça a irritação da pele através da fricção desta com o material, propiciando o uso confortável do fardamento. PUNHOS: A abertura da manga deverá ser regulável por tira de velcro. Em 
ambos os braços haverá bolso ergonômico, na região logo abaixo do músculo deltoide, posicionado diagonalmente, com fechamento por por zíper YKK®, de qualidade similar, ou superior. Número/Nome de serviço em 
BORDADO HD/TERMOCOLADO no lado direito em letreiro amarelo ouro, e a “Tipagem sanguínea” em letreiro vermelho, fonte Arial Bold, tamanho 10mm de altura por 5mm de largura; Listeis em BORDADO 
HD/TERMOCOLADO nas partes superiores das mangas, a partir de 4,5cm da costura do corpo da camisa, sendo: _No lado direito, listel em arco com a inscrição com o “NOME DO MUNICÍPIO”, medindo 3cm (altura) x 
12cm (largura) em fonte Arial Bold, amarelo ouro, tamanho 1cm (altura) x 0,5cm (largura); e abaixo deste arco, a “BANDEIRA DO MUNICÍPIO” em tamanho de 7cm (largura) x 5cm (altura).; _No lado esquerdo, listel em 
arco com a inscrição “GUARDA MUNICIPAL”, medindo 3cm (altura) x 12cm (largura) em fonte Arial Bold, amarelo ouro, tamanho 1cm (altura) x 0,5cm (largura); ou Espaço para tarjeta com velcro fêmea na mesma 
medida do listel. E abaixo deste arco, o “BRASÃO DA GM” em tamanho de 7cm (largura) x 9cm (altura); Etiqueta interna costurada, na cor branca informando: Composição do tecido; modo/símbolos de lavagem, 
modelo/tamanho do manequim, Razão social e CNPJ do Fornecedor da confecção e do fabricante do tecido; Data e País de fabricação. Todos os Bordados HD/Termocolado devem ser confeccionados em etiqueta Tear 
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Jakard em alta definição, fundo em Super Prestige, figura em Poliéster fio Detrex com recorte a Laser e acabamento termocolante, fixados com prensa térmica e acabamento nas bordas de bordado em linha amarelo ouro, 
com pontos fechados (não podendo ser em zig-zague) na largura de 3mm. Tamanho: PP/P/M/G/GG/EX e sob medida. 

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE 

Item: 39 

Descrição: 1022270 - ITEM 39 - VESTIDO GESTANTE EM OXFORD 

Descrição complementar: Vestido para Gestante, em tecido Oxford, 100% poliéster, 170grs (no mínimo), na cor azul marinho noite, decote em "V", pespontado, com fechamento na parte de trás, até a linha da cintura, por 
meio de fecho em zíper invisível, sendo ajustável externamente nas costas por meio de faixas do mesmo tecido com 20 mm de largura e 300mm de comprimento; Não possui mangas; O comprimento se estende até os 
joelhos, cobrindo-os; Possui duas pregas frontais, com profundidade de 100mm e equidistantes em 200mm, iniciando-se na altura dos bustos e indo até a extremidade inferior do vestido, com a finalidade de acompanhar o 
crescimento abdominal; 06 - possui uma prega macho, em continuação da costura traseira, iniciando-se a 220mm do final da bainha; deverá será feita na altura dos joelhos, e terá 20 mm de largura. Tabela de medidas para 
peças prontas. Observando que a medida da cintura se dá abaixo do busto. Número/Nome de serviço em BORDADO HD/TERMOCOLADO no lado direito em letreiro amarelo ouro, e a “Tipagem sanguínea” em letreiro 
vermelho, fonte Arial Bold, tamanho 10mm de altura por 5mm de largura; Etiqueta interna costurada, na cor branca informando: Composição do tecido; modo/símbolos de lavagem, modelo/tamanho do manequim, Razão 
social e CNPJ do Fornecedor da confecção e do fabricante do tecido; Data e País de fabricação. Todos os Bordados HD/Termocolado devem ser confeccionados em etiqueta Tear Jakard em alta definição, fundo em Super 
Prestige, figura em Poliéster fio Detrex com recorte a Laser e acabamento termocolante, fixados com prensa térmica e acabamento nas bordas de bordado em linha amarelo ouro, com pontos fechados (não podendo ser em 
zig-zague) na largura de 3mm. 

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE 

Item: 40 

Descrição: 1022271 - ITEM 40 - SAIA SOCIAL EM OXFORD 

Descrição complementar: Saia social em tecido Oxford, 100% poliéster, 170grs (no mínimo), na cor azul marinho noite, com zíper e cós modelo tradicional; Forro solto na bainha, ligeiramente “EVASÉE”, sobre os joelhos. 
No lado esquerdo, terá um zíper de 180 mm, saindo do cós; cós inteiriço, fechado no transpasse por um gancho metálico. O cós tem 35 mm de altura. Partindo do cós uma costura vertical na parte traseira, que mantém justa 
até a parte média das coxas, onde desajusta-se numa curva suave que prossegue unindo o tecido até 270 mm antes da bainha, deixando ali uma abertura. Duas pences na parte de trás. A bainha na altura dos joelhos (curta). 
Etiqueta interna costurada, na cor branca informando: Composição do tecido; modo/símbolos de lavagem, modelo/tamanho do manequim, Razão social e CNPJ do Fornecedor da confecção e do fabricante do tecido; Data e 
País de fabricação. 

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE 

  
Propostas 

Participaram deste lote as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas: 

Valor Total 

Fornecedor CNPJ/CPF (R$) Data / Hora Situação da Proposta 

CLAUDIA THOMAS DE MELLO & CIA 
LTDA 

04.578.630/0001- 
07 

3.579,80 
11/01/2018 FORNECEDOR 

DESCLASSIFICADO 09:40:41 

lv distribuidora de materiais ltda 
06.067.345/0003- 
00 

5.135,30 
11/01/2018 

CLASSIFICADA 
09:40:41 

CENCI EQUIP DE SEGURANCA LTDA 
94.987.930/0001- 
24 

5.369,24 
11/01/2018 

FORNECEDOR DESCLASSIFICADO 
09:40:41 

  
Lances 

Rodada Fornecedor Valor Total (R$) 
Data / 

Situação do Lance 
Hora 

1ª rodada CENCI EQUIP DE SEGURANCA LTDA Parou de dar lances 
11/01/2018 DESCLASSIFICADO: EMPRESA NÃO 

APRESENTOU AMOSTRAS. 10:08:32 

1ª rodada lv distribuidora de materiais ltda Parou de dar lances 
11/01/2018 

  
10:08:42 

2ª rodada CENCI EQUIP DE SEGURANCA LTDA 5.035,00 
26/01/2018 DESCLASSIFICADO: EMPRESA NÃO 

APRESENTOU AMOSTRAS. 08:42:40 

  
Classificação 

Posição Fornecedor CNPJ/CPF Melhor Oferta Global (R$) 

1º lv distribuidora de materiais ltda 06.067.345/0003-00 5.135,30 

  
Início/Encerramento 

Evento Data / Hora Observação 

Início 11/01/2018 10:07:34 Início da sessão de disputa 

Encerramento 11/01/2018 10:08:42 Encerramento da sessão de disputa 

  
Habilitação 

Resultado da Habilitação 

Data Usuário Situação 

09/03/2018 10:09 Michele da Rosa de Oliveira Habilitada 

Intenções de Recursos Interpostas 

Não foram registradas intenções de recurso. 

  
Eventos de Negociação e Convocação 

Evento Início Fim Fornecedor 
Valor Classificado 
(Total, R$) 

Valor 
Ofertado 
(Total, R$) 

ME/EPP 

Convocação 26/01/2018 26/01/2018 
CENCI EQUIP DE 
SEGURANCA LTDA 

5.369,24 5.035,00 Sim 

  
Eventos do Lote 

Evento 
Data / 

Usuário Observação 
Hora 

Início/reinício da disputa 
11/01/2018 Michele da Rosa de Oliveira 

  
  

10:07:34 

Encerramento manual 
11/01/2018 Michele da Rosa de Oliveira 

  
  

10:08:42 

Desclassificação/inabilitação de empresa 
26/01/2018 

Michele da Rosa de Oliveira 
Fornecedor CLAUDIA THOMAS DE MELLO & CIA LTDA desclassificado. Motivo: 
Amostras apresentadas foram reprovadas de acordo com parecer técnico juntado aos autos. 08:35:00 

Início de convocação ME/EPP 
26/01/2018 

Michele da Rosa de Oliveira   
08:37:12 

Encerramento de convocação ME/EPP 
26/01/2018 

Michele da Rosa de Oliveira 
Encerrada em 26/01/2018 08:42:12 convocação ME/EPP 94.987.930/0001-24: CENCI 
EQUIP DE SEGURANCA LTDA 08:42:47 

Desclassificação/inabilitação de empresa 
20/02/2018 

Michele da Rosa de Oliveira 
Fornecedor CENCI EQUIP DE SEGURANCA LTDA desclassificado. Motivo: EMPRESA 
NÃO APRESENTOU AMOSTRAS. 09:04:13 

Aceite de valor 
09/03/2018 

Michele da Rosa de Oliveira 
Foi aceito o valor de R$ 5.135,30 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado 
na disputa deste lote, lv distribuidora de materiais ltda 06.067.345/0003-00. 10:09:16 

Aceite de proposta 
09/03/2018 

Michele da Rosa de Oliveira Foi aceita a proposta no valor de R$ 5.135,30 para o lote. 
10:09:17 

Habilitação 
09/03/2018 

Michele da Rosa de Oliveira 
Empresa lv distribuidora de materiais ltda habilitada no lote, foi aceita documentação de 
habilitação já disponibilizada pela empresa. 10:09:21 
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Adjudicação 
09/03/2018 

Michele da Rosa de Oliveira Lote adjudicado para o Fornecedor lv distribuidora de materiais ltda 
10:09:33 

  
Nada mais havendo a registrar o(a) Pregoeiro(a) encerrou a sessão, sendo a ata ao término da sessão pública lida e assinada pelo(a) Pregoeiro(a), 
equipe de apoio e licitantes presentes. 
  
Assinaturas 
PREGOEIRO(A) 
  
------------------------------------ 
Michele da Rosa de Oliveira 
Pregoeiro(a) 
CONSÓRCIO GRAN PAL 
  
EQUIPE DE APOIO 
  
----------------------------------- 
Carolina Serro Fontana 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAN OAS 
----------------------------------- 
NARA REGINA GOMES PIRES 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOA S 
------------------------------------ 
Ricardo Aloenis Schimidt 
CONSÓRCIO PÚBLICO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METR OPOLITANA DE PORTO ALEGRE - CP GRANPAL 
  
FORNECEDORES 
  
------------------------------------ 
JONI EDISON BAUMGARDT 
CENCI EQUIP DE SEGURANCA LT DA 
----------------------------------- 
CLAUDIA VENZON THOMAS DE MELLO 
CLAUDIA THOMAS DE MELLO & CIA LTDA 
------------------------------------ 
ELAINE CRISTIANE DE JESUS SILVA 
lv distribuidora de materiais ltda 
----------------------------------- 
Andreia Rodrigues Ferreira 
VERTICE COM DE ROUPAS E ACESS LTDA 
  
Homologação 
Pendente de homologação. 
  
----------- Data/Hora de Geração da Ata: 09/03/2018 11:23 ----------- 

Publicado por: 
Ricardo Aloenis Schmidt 

Código Identificador:9E7E9B7D 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

SÚMULAS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / MÊS MARÇO / 2018 
 
Ata de Registro de Preços nº 037/2017 F, Pregão Eletrônico nº 053/2017, Objeto: Aquisição de mobiliário, visando atender às novas instalações de 
Unidade de Ensino e substituição de mobiliário que se encontra avariado e substituir o mobiliário da SMA, SMED / SMA, Contratada: Hiper Brink 
Comércio e Representações Ltda O preço para fornecimento do objeto é o constante na tabela abaixo: 
  
Item Especificação do Material Un  Qtde Preço Unit. 

10 

Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, em conformidade com a abnt nbr 15991-1:2011 cadeiras altas para crianças – parte 1: requisitos de segurança, e abnt nbr 
15991-2:2011 cadeiras altas para crianças – parte 2: métodos de ensaio. dimensões: • proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à 
superfície do assento (medições realizadas conforme item 6.12 da abnt nbr 15991-2); • altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical (medições 
realizadas conforme item 6.9.2 da abnt nbr 15991-2). • borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm. características: • cadeira dobrável, com estrutura tubular de 
seção circular em aço carbono; • assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica laminada com tecido; • braços ou dispositivo para proteção 
lateral; • bandeja em (pp) polipropileno injetado, na cor branca, removível ou articulada; • apoio para os pés em (pp) polipropileno injetado, removível ou articulado; • 
sapatas antiderrapantes. a cadeira pode alternativamente ser dotada de dois rodízios, desde que estes possuam freios; • cinto tipo suspensório; • pintura dos elementos 
metálicos em tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Marca: 
Galzerano  

Un 50 R$ 260,50 

18 

CONJUNTO 04 UNID. (COLCHONETE PARA REPOUSO) - Conjunto (04 unid. (colchonete para repouso colchonete para repouso: descrição: colchonete de lâmina 
de espuma flexível de poliuretano para uso infantil, certificado pelo inmetro e em conformidade com a norma abnt nbr 13579-1. dimensões: comprimento: 185 cm; 
largura: 65 cm; espessura: 05 cm. revestido em material têxtil plastificado, atóxico, ref. corino, na cor azul royal, impermeável, com acabamento em costura simples 
em cadarço impermeável. espuma com densidade nominal kg/m³ d-20. norma abnt nbr 8537. Marca: HB 

Un 100 R$ 310,00 

19 

CONJUNTO (3 UNID.) COLCHONETE PARA TROCADOR - Conjunto (3 unid.) colchonete para trocador. descrição: • colchonete para trocador de espuma flexível 
de poliuretano. dimensões: • comprimento: 100 cm; • largura: 60 cm; • espessura: 05 cm. • tolerâncias do produto acabado com base nas dimensões declaradas na 
etiqueta, de + ou - 1,5 cm para largura e comprimento e - 0,5 cm / + 1,5 cm para a altura. características: • revestimento em material têxtil plastificado, “atóxico”, ref. 
“corino”, na cor azul real, impermeável, com acabamento em costura simples e acabamento em cadarço impermeável; • espuma com densidade nominal kg/m³: d-20. 
norma abnt nbr 8537 Marca: HB 

Un 50 R$ 95,00 

25 
CONJUNTO LIXEIRAS COLETA SELETIVA - conjunto lixeiras para coleta seletiva: descrição: • kit composto por 5 coletores para coleta de resíduos orgânicos e 
seletivos, para área externa, sendo: # 1 (um) coletor para lixo reciclável (vidro), com capacidade de 50 litros; # 1 (um) coletor para lixo reciclável (papel), com 

Un 80 R$ 691,80 


