
PEDIDO DE ORÇAMENTO 

 

 

O Consórcio da Associação dos Municípios da Região metropolitana de Porto Alegre – CM 

GRANPAL encaminha a solicitação de orçamento para a seleção da proposta mais vantajosa com 

intuito de instruir processo administrativo para aquisição de mochilas escolares, conforme 

especificações técnicas. 

  
Total(ais) incluídos todos os impostos, taxas, fretes ou outras despesas se houver. 

 

O quantitativo estimado é de 147.000 unidades para cada item. 

Item Unid Descrição R$ 

01 Unid Mochila escolar pequena  

02 Unid Mochila escolar grande  

  Valor total:  
 

Item Unid Descrição 

01 Unid Mochila escolar pequena de uso escolar, resistente e com 
boa ergonomia para uso diário, com 37 cm de altura, 27 cm 
de largura e 11 cm de profundidade, com utilização de 
cursor duplo preto nº 8 na abertura principal. 
- Deverá possuir um pegador para auxiliar a abertura da 
mochila, fixado na haste do cursor, na cor vermelho, com 
medidas de 2,5 cm de comprimento total com 1 cm de 
largura dobrado de um lado e travetado na ponta. 
- Canal do zíper frente e costas na cor azul com 11 cm total, 
incluindo o zíper. Zíper da abertura principal na cor 
vermelho com duplo pesponto com extensão aproximada de 
55 cm.  
- Na parte central do canal de zíper do corpo principal da 
mochila, deverá ser aplicado uma alça no mesmo tecido 
que a mochila, de 4 cm de largura, sem costuras aparentes 
e com espuma pack de 6 mm, na cor azul na parte externa 
e vermelho na parte interna, com extensão de 16 cm, sendo 
costurados as suas extremidades sob o recorte do fole com 
costura dupla de cada lado. 
- Fole na cor azul com 65 cm de extensão e 11 cm de 
largura, com duplo pesponto em ambas extremidades.  
- Bolso lateral esquerdo em tela de poliéster na cor 
vermelho com acabamento na abertura em elástico de 
mesma cor com 15 cm de largura e 13 cm de altura.  
- Frente da mochila na cor azul. 
- Bolso frontal na cor azul. Fole de 4 cm de largura e 
extensão de aproximadamente 44 cm, altura de 27 cm e 
largura de 24 cm, com zíper na cor vermelha e um cursor 
preto nº 8. Canal do zíper com 4 cm total, incluindo o zíper 



com costura dupla. Deverá possuir um pegador para auxiliar 
a abertura da mochila, fixado na haste do cursor, na cor 
vermelha, com medidas de 2,5 cm de comprimento total, 
com 1 cm de largura dobrado de um lado e travetado na 
ponta. Recorte inferior frontal do bolso em formato côncavo 
com 5 cm de altura e largura de 24 cm. Lado interno frontal 
forrado em tecido 100% poliéster preto resinado. 
- Costas da mochila na cor azul com espuma pack de 6 
mm. Forro resinado em tecido 100% poliéster na cor preto.  
- Porta-material com 20 cm de comprimento e 8 cm de 
largura na cor preto, com zíper nº 6 na cor vermelho 
costurado ao centro. Fixado por meio de fecho tipo velcro 
de 4 cm de largura e 20 cm de comprimento na cor preto 
aplicado no fundo externo do estojo. Deve ser costurado 
horizontalmente a 7 cm da costura superior na parte frontal 
interna. 
- Alças ergonômicas curvadas em formato de “s” para os 
ombros com medida de 39 cm de comprimento acabada, 
largura de 7 cm na cor azul, sem costura aparente na parte 
interna da alça e acabamento externo em fita 100% 
poliéster na cor vermelho.   
- Na ponta das alças de ombro deverão ser pregados 
diretamente um regulador de 4 cm de largura interno, 
resistente em PET reciclado na cor verde translucido, 
pregado de maneira reforçada com costura em x. 
- A 10 cm da ponta das alças acabadas, deverá ser costura 
uma fita refletiva dobrada de 1 cm de largura em tecido 
100% poliéster.  
- O ajuste da altura da alça deverá ser feito por meio de 
uma fita na cor vermelha de 4 cm de largura e 30 cm de 
extensão com acabamento virado na ponta e costurado 
para evitar desgaste, costurados em um triangulo de 
medida de 7x5x5 na cor vermelho com costura dupla para 
reforço. Esta peça deverá ser costurada na junção das 
costas com o fole da mochila.  
- Etiqueta interna fixada no compartimento principal ao 
fundo em tecido resistente em conformidade com a 
Resolução 02/08 do CONMETRO.  
- Logotipo do município deverá ser termo aplicado nas 
cores semelhantes as indicadas, no bolso frontal na parte 
superior conforme arte a ser fornecida pelo Município.  
- Aplicação de etiqueta fixada internamente no bolso frontal 
para identificação do aluno medindo 9 cm x 7 cm em tecido 
100% poliéster com resina PU na cor branco com espaço 
para preenchimento.  
- A mochila deverá ser debruada em todas as junções 



internas em tecido não tecido na cor azul.  
- Tolerância nas medidas de 1 cm.  
- As cores das linhas utilizadas devem ser de cor 
semelhante ao do tecido quando aplicável. 

02 Unid Mochila escolar grande de uso escolar, resistente e com 
boa ergonomia para uso diário com 41 de altura, 30 cm de 
largura e 13 cm de profundidade, com utilização de cursor 
duplo preto nº 8 na abertura principal. 
- Deverá possuir um pegador para auxiliar a abertura da 
mochila, fixado na haste do cursor, na cor vermelho, com 
medidas de 2,5 cm de comprimento total com 1 cm de 
largura dobrado de um lado e travetado na ponta. 
- Canal do zíper frente e costas na cor azul com 13 cm total, 
incluindo o zíper. Zíper da abertura principal na cor 
vermelho com duplo pesponto com extensão aproximada de 
55 cm.  
- Na parte central do canal de zíper do corpo principal da 
mochila, deverá ser aplicado uma alça no mesmo tecido 
que a mochila, de 4 cm de largura sem costuras aparentes 
e com espuma pack de 6 mm, na cor azul na parte externa 
e vermelho na parte interna, com extensão de 16 cm, sendo 
costurados as suas extremidades sob o recorte do fole com 
costura dupla de cada lado. 
- Fole na cor azul com aproximadamente 72 cm de 
extensão e 13 cm de largura, com duplo pesponto em 
ambas extremidades.  
- Bolso lateral esquerdo em tela de poliéster na cor 
vermelho com acabamento na abertura em elástico de 
mesma cor, com 15 cm de largura e 13 cm de altura.  
- Frente da mochila na cor azul. 
- Bolso frontal na cor azul. Fole de 4 cm de largura e 
extensão de 49 cm, altura de 30 cm e largura de 29 cm, 
com zíper na cor vermelho e um cursor preto nº 8. Canal do 
zíper com 4 cm total, incluindo o zíper com costura dupla. 
Deverá possuir um pegador para auxiliar a abertura da 
mochila, fixado na haste do cursor, na cor vermelho, com 
medidas de 2,5 cm de comprimento total, com 1 cm de 
largura dobrado de um lado e travetado na ponta. Recorte 
inferior frontal do bolso em formato côncavo com 5 cm de 
altura e largura de 29 cm. Lado interno frontal forrado em 
tecido 100% poliéster preto resinado. 
- Costas da mochila na cor azul com espuma pack de 6 
mm. Forro resinado em tecido 100% poliéster na cor preto.  
- Porta-material com 20 cm de comprimento e 8 cm de 
largura na cor preto com zíper nº 6 na cor vermelho 
costurado ao centro. Fixado por meio de fecho tipo velcro 



de 4 cm de largura e 20 cm de comprimento na cor preto 
aplicado no fundo externo do estojo. Deve ser costurado 
horizontalmente a 13 cm da costura superior na parte frontal 
interna. 
- Alças ergonômicas curvadas em formato de “s” para os 
ombros com medida de 42 cm de comprimento acabada, 
largura de 7 cm na cor azul sem costura aparente na parte 
interna da alça e acabamento externo em fita 100% 
poliéster na cor vermelho.   
- Na ponta das alças de ombro deverão ser pregados 
diretamente um regulador de 4 cm de largura interno, 
resistente em PET reciclado na cor verde translucido, 
pregado de maneira reforçada com costura em x. 
- A 10 cm da ponta das alças acabadas, deverá ser costura 
uma fita refletiva dobrada de 1 cm de largura em tecido 
100% poliéster.  
- O ajuste da altura da alça deverá ser feito por meio de 
uma fita na cor vermelho de 4 cm de largura e 30 cm de 
extensão com acabamento virado na ponta e costurado 
para evitar desgaste, costurados em um triangulo de 
medida de 7x5x5 na cor vermelho com costura dupla para 
reforço. Esta peça deverá ser costurada na junção das 
costas com o fole da mochila.  
- Etiqueta interna fixada no compartimento principal ao 
fundo em tecido resistente em conformidade com a 
Resolução 02/08 do CONMETRO.  
- Logotipo do município deverá ser termo aplicado nas 
cores semelhantes as indicadas, no bolso frontal na parte 
superior conforme arte a ser fornecida pelo município.  
- Aplicação de etiqueta fixada internamente no bolso frontal 
para identificação do aluno medindo 9 cm x 7 cm em tecido 
100% poliéster com resina PU na cor branco com espaço 
para preenchimento.  
- A mochila deverá ser debruada em todas as junções 
internas em tecido não tecido na cor azul.  
- Tolerância nas medidas de 1 cm.  
- As cores das linhas utilizadas devem ser de cor 
semelhante ao do tecido quando aplicável.  

 

 

 

EMPRESA:  

ENDEREÇO:  

CNPJ:  

TELEFONE:  

 



A proposta deverá ser encaminhada ao e-mail caroline@granpal.com.br ou entregue no endereço avenida das 

Indústrias, 469, sala 101, bairro São João, Porto Alegre - RS. 
 

Data de emissão da proposta: ___/___/_____ 

 

Preços válidos por  ____ dias 
 

 

 

 

 


