
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL – PR. 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N° 06/2018 

Em concordância com a Ata datada em 05/03/2018 de Abertura do processo licitatório na modalidade de Pregão 
Presencial nº 61/2017, que teve como objeto o Registro de preços para futuras aquisições de uniformes 
escolares para os alunos municipais de ensino e camisetas destinadas aos grupos participantes dos 
projetos sociais do município (projovem, grupo das mulheres preparadas para brilhar e grupo dos idosos) 
do município, conforme especificações e quantidades descritas no Termo de Referência, constante do Anexo I deste 
Edital. HOMOLOGO por seus próprios fundamentos determinando que seja ADJUDICADO o seu objeto a favor das 
empresas abaixo descritas, junto com seus itens vencidos e valores relacionados:  

 
FORNECEDOR: ELIAS RAFAEL FRITZEN – ME, com o CNPJ 20.962.892/0001-19 

LOTE 01: UNIFORME TAMANHO 02, 04, 06, 08 

Item Descrição/ Produtos Quant Unid. Marca 
Valor 
Unit. 
(R$) 

Valor 
total  
 (R$) 

1 

CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO 02, 04, 06, 08: 
Camiseta manga curta na cor cinza mescla – 67% poliéster e 
33% viscose com gramatura 158g/m², sendo a tolerância da 

variação na gramatura do tecido de 5%. Fechamentos do corpo, 
mangas, ombros e laterais em overloque, gola em v  com ribana 
de 2cm de largura na cor vermelho  costurada em overloque, 
barras do corpo e das mangas com 2 cm de largura costurada 
com máquinas galoneiras de duas agulhas, para confecção da 
peça deverá ser utilizada linha 100% poliéster, na cor do tecido. 
A camiseta deve ter bordado: Na manga, lado esquerdo  a 
bandeira do Município de Bom Sucesso do Sul – PR, nas cores 
oficiais da bandeira.  As Peças deverão ter etiqueta uniformes 
identificando marca/CNPJ., tamanho, composição e instruções 
de conservação, ano de fabricação cada peça deverá ser 
embalada individualmente em saco plástico, contendo na sua 

parte externa o tamanho da respectiva peça; todas peças 
deverão estar isentas de qualquer defeito que comprometa a 
sua apresentação. 

203 Unid.  Objetiva 25,00 5.075,00 

2 

CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO 02, 04, 06, 08: 
Camiseta manga longa na cor cinza mescla – 67% poliéster e 
33% viscose com gramatura 158g/m², sendo a tolerância da 
variação na gramatura do tecido de 5%. Fechamentos do corpo, 
mangas, ombros e laterais em overloque, gola em v  com ribana  
de 2cm de largura na cor vermelho  costurada em overloque, 

barras do corpo e das mangas com 2 cm de largura costurada 
com máquinas galoneiras de duas agulhas, para confecção da 
peça deverá ser utilizada linha 100% poliéster, na cor do tecido. 
A camiseta deve ter bordado: Na manga, lado esquerdo a 
bandeira do Município de Bom Sucesso do Sul -Pr. Nas Cores 
Oficiais da Bandeira. As peças deverão ter etiqueta uniformes 
identificando marca/CNPJ, tamanho, composição e instruções 
de conservação, ano de fabricação cada peça deverá ser 
embalada individualmente em saco plástico, contendo na sua 
parte externa o tamanho da respectiva peça, todas peças 
deverão etar isentas de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

203 Unid. Objetiva 29,00 5.887,00 

3 

CALÇÃO PARA MENINOS TAMANHO 02, 04, 06, 08: 
Confeccionada em malha colegial 65% poliéster 35% algodão 
com gramatura 278g/m², na cor  CHUMBO , sendo a tolerância 
da variação na gramatura do tecido de 5%. A cintura deve 
possuir elástico com largura de 4,0 cm embutido e rebatido com 
máquina elastiqueira de quatro agulhas, bolso faca lateral 
rebatido em máquina reta de 01 agulha com forro do mesmo 

205 Unid. Objetiva 31,00 6.357,10 



tecido na cor branca, nas laterais deverão ter um viés 100% 
poliéster de 1,0 cm de largura na cor vermelha, embutido e 
dobrado costurado em máquina reta de 01 agulha, as barras 
das pernas devem ser rebatidas com largura de 2 cm 
costuradas em máquina galoneira de duas agulhas. A peça 
deverá ser toda costurada internamente em máquina 
interloque, para confecção da peça deverá ser utilizada linha 
100% poliéster, na cor do tecido. As peças deverão ter etiqueta 
uniformes identificando marca/CNPJ. tamanho, composição e 
instruções de conservação, ano de fabricação, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 

contendo na sua parte externa o tamanho da respectiva peça, 
todas as peças deverão estar isentas de qualquer defeito que 
comprometa a sua apresentação. 

4 

SHORTS SAIA PARA MENINAS TAMANHO 02, 04, 06, 08:  
Confeccionada em malha colegial 65% poliéster e 35% algodão 
com gramatura 278g/m², na cor CHUMBO, sendo a tolerância 
da variação na gramatura do tecido de 5%. A cintura deve 
possuir elástico na parte de trás de 4,0 cm embutido e rebatido 
máquina elastiqueira de 4 agulhas, na cintura frontal deverá 
ser colocado um cós do mesmo tecido do corpo com 4,0cm 

pronto, aplicado em máquina interloque, nas laterais deverá ter 
um viés 100% poliéster de 1,0 cm de largura na cor vermelha, 
embutido e dobrado costurado em máquina reta de 01 agulha, 
as barras das pernas devem ser rebatidas com largura de 2,0 
cm em máquina galoneira de duas agulhas, o shorts saia deve 
ser todo costurado com máquina interloque na parte interna, 
para confecção da peça deverá ser utilizada linha 100% 
poliéster, na cor do tecido. As peças deverão ter etiqueta 
uniformes identificando marca/CNJP, tamanho, composição e 
instruções de conservação, ano de fabricação, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 

contendo na sua parte externa o tamanho da respectiva peça; 
todas peças deverão estar isentas de qualquer defeito que 
comprometa a sua apresentação. 

107 Unid. Objetiva 32,00 3.424,40 

5 

JAQUETA TAMANHO 02, 04, 06, 08:   Confeccionada em 
malha colegial 65% poliéster e 35% algodão com gramatura 
278g/m², na cor CHUMBO, sendo a tolerância da variação na 
gramatura do tecido de 5%.  Bolso faca lateral, revestido de 
tecido interno da mesma gramatura na cor branca, rebatido em 
máquina reta 01 agulha, zíper destacável em nylon 100% 
poliéster na cor branca, mangas raglan, onde deverá ter um 

viés 100% poliéster de 1,0cm de largura na cor vermelha, 
embutido e dobrado costurado em máquina reta 01 agulha, 
ribanas malha colegial 100% poliéster na cor grafitel deverão 
ser colocadas nos punhos e na barra, costuradas em máquina 
interloque, gola da jaqueta deverá ser confeccionada com a 
mesma malha colegial, de um lado malha grafite e do outro 
malha branca, pregada em overloque. A jaqueta tem Bordado: 
Na parte da frente do lado esquerdo com a Bandeira do   
Município de Bom Sucesso do Sul,  e serigrafia costa com 
escrita – PREFEITURA DE Bom Sucesso do Sul, Secretaria de 
Educação e Cultura, na cor branca. A peça deve ser toda 
confeccionada na sua parte interna em máquina interloque, 

para confecção da peça deverá ser utilizada linha 100% 
poliéster, na cor do tecido.   As peças deverão ter etiqueta 
uniformes identificando marca/CNJP, tamanho, composição e 
instruções de conservação, ano de fabricação, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na sua parte externa o tamanho da respectiva peça; 

195 Unid. Objetiva 58,70 11.446,50 



todas peças deverão estar isentas de qualquer defeito que 
comprometa a sua apresentação. 

6 

CALÇA TAMANHO 02, 04, 06, 08: Confeccionada em malha 
colegial 65% poliéster 35% algodão com gramatura 278g/m², 
na cor CHUMBO, sendo a tolerância da variação na gramatura 
do tecido de 5%. A cintura deve possuir elástico com largura 
de 4,0 cm embutido e rebatido com máquina elastiqueira de 
quatro agulhas. Bolso faca lateral rebatido em máquina reta de 
01 agulha com forro do mesmo tecido na cor branca. Nas 
laterais deverá ter um viés 100% poliéster de 1,0 cm de largura 
na cor vermelha, embutido e dobrado costurado em máquina 

reta 01 agulha. As barras das pernas devem ser rebatidas com 
largura de 2 cm costuradas em máquina galoneira de duas 
agulhas. A peça deverá ser toda costurada internamente em 
máquina interloque, para confecção da peça deverá ser 
utilizada linha 100% poliéster, na cor do tecido. As peças 
deverão ter etiqueta uniformes identificando marca/CNJP, 
tamanho, composição e instruções de conservação, ano de 
fabricação, cada peça deverá ser embalada individualmente em 
saco plástico, contendo na sua parte externa o tamanho da 
respectiva peça; todas peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 

195 Unid. Objetiva 38,00 7.410,00 

Valor Total do Lote R$ 39.600,00    

LOTE 02: UNIFORME TAMANHO 10 E 12 

Item Descrição/ Produtos Quant. Unid. Marca 
Valor 
Unit. 
(R$) 

Valor 
total  
 (R$) 

1 

CAMISETA MANGA CURTA  10 E 12: Camiseta manga curta 
na cor cinza mescla – 67% poliéster e 33% viscose com 
gramatura 158g/m², sendo a tolerância da variação na 
gramatura do tecido de 5%. Fechamentos do corpo, mangas, 
ombros e laterais em overloque, gola em v  com ribana de 2cm 

de largura na cor vermelho  costurada em overloque, barras do 
corpo e das mangas com 2 cm de largura costurada com 
máquinas galoneiras de duas agulhas, para confecção da peça 
deverá ser utilizada linha 100% poliéster, na cor do tecido. A 
camiseta deve ter bordado: Na manga, lado esquerdo  a 
bandeira do Município de Bom Sucesso do Sul – PR, nas cores 
oficiais da bandeira.  As Peças deverão ter etiqueta uniformes 
identificando marca/CNPJ., tamanho, composição e instruções 
de conservação, ano de fabricação cada peça deverá ser 
embalada individualmente em saco plástico, contendo na sua 
parte externa o tamanho da respectiva peça; todas peças 

deverão estar isentas de qualquer defeito que comprometa a 
sua apresentação. 

120 Unid. Objetiva 25,00 3.000,00 

2 

CAMISETA MANGA LONGA  10 E 12: Camiseta manga longa 
na cor cinza mescla – 67% poliéster e 33% viscose com 
gramatura 158g/m², sendo a tolerância da variação na 
gramatura do tecido de 5%. Fechamentos do corpo, mangas, 
ombros e laterais em overloque,  gola em v  com ribana  de 
2cm de largura na cor vermelho  costurada em overloque, 
barras do corpo e das mangas com 2 cm de largura costurada 
com máquinas galoneiras de duas agulhas, para confecção da 

peça deverá ser utilizada linha 100% poliéster, na cor do tecido. 
A camiseta deve ter bordado: Na manga, lado esquerdo a 
bandeira do Município de Bom Sucesso do Sul -Pr. Nas Cores 
Oficiais da Bandeira. As peças deverão ter etiqueta uniformes 
identificando marca/CNPJ, tamanho, composição e instruções 

120 Unid. Objetiva 25,50 3.060,00 



de conservação, ano de fabricação cada peça deverá ser 
embalada individualmente em saco plástico, contendo na sua 
parte externa o tamanho da respectiva peça, todas peças 
deverão etar isentas de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

3 

CALÇÃO PARA MENINOS  10 E 12: Confeccionada em malha 
colegial 65% poliéster 35% algodão com gramatura 278g/m², 
na cor  CHUMBO , sendo a tolerância da variação na gramatura 
do tecido de 5%. A cintura deve possuir elástico com largura 

de 4,0 cm embutido e rebatido com máquina elastiqueira de 
quatro agulhas, bolso faca lateral rebatido em máquina reta de 
01 agulha com forro do mesmo tecido na cor branca, nas 
laterais deverão ter um viés 100% poliéster de 1,0 cm de 
largura na cor vermelha, embutido e dobrado costurado em 
máquina reta de 01 agulha, as barras das pernas devem ser 
rebatidas com largura de 2 cm costuradas em máquina 
galoneira de duas agulhas. A peça deverá ser toda costurada 
internamente em máquina interloque, para confecção da peça 
deverá ser utilizada linha 100% poliéster, na cor do tecido. As 
peças deverão ter etiqueta uniformes identificando 
marca/CNPJ. tamanho, composição e instruções de 

conservação, ano de fabricação, cada peça deverá ser 
embalada individualmente em saco plástico, contendo na sua 
parte externa o tamanho da respectiva peça, todas as peças 
deverão estar isentas de qualquer defeito que comprometa a 
sua apresentação. 

115 Unid. Objetiva 35,00 4.025,00 

4 

SHORTS SAIA PARA MENINAS  10 E 12:  Confeccionada em 
malha colegial 65% poliéster e 35% algodão com gramatura 
278g/m², na cor CHUMBO, sendo a tolerância da variação na 
gramatura do tecido de 5%. A cintura deve possuir elástico na 
parte de trás de 4,0 cm embutido e rebatido máquina 

elastiqueira de 4 agulhas, na cintura frontal deverá ser colocado 
um cós do mesmo tecido do corpo com 4,0cm pronto, aplicado 
em máquina interloque, nas laterais deverá ter um viés 100% 
poliéster de 1,0 cm de largura na cor vermelha, embutido e 
dobrado costurado em máquina reta de 01 agulha, as barras 
das pernas devem ser rebatidas com largura de 2,0 cm em 
máquina galoneira de duas agulhas, o shorts saia deve ser todo 
costurado com máquina interloque na parte interna, para 
confecção da peça deverá ser utilizada linha 100% poliéster, na 
cor do tecido. As peças deverão ter etiqueta uniformes 
identificando marca/CNJP, tamanho, composição e instruções 

de conservação, ano de fabricação, cada peça deverá ser 
embalada individualmente em saco plástico, contendo na sua 
parte externa o tamanho da respectiva peça; todas peças 
deverão estar isentas de qualquer defeito que comprometa a 
sua apresentação. 

55 Unid. Objetiva 36,00 1.980,00 

5 

JAQUETA  10 E 12:   Confeccionada em malha colegial 65% 
poliéster e 35% algodão com gramatura 278g/m², na cor 
CHUMBO, sendo a tolerância da variação na gramatura do 
tecido de 5%.  Bolso faca lateral, revestido de tecido interno da 
mesma gramatura na cor branca, rebatido em máquina reta 01 

agulha, zíper destacável em nylon 100% poliéster na cor 
branca, mangas raglan, onde deverá ter um viés 100% 
poliéster de 1,0cm de largura na cor vermelha, embutido e 
dobrado costurado em máquina reta 01 agulha, ribanas malha 
colegial 100% poliéster na cor grafitel deverão ser colocadas 
nos punhos e na barra, costuradas em máquina interloque, gola 
da jaqueta deverá ser confeccionada com a mesma malha 

121 Unid. Objetiva 65,00 7.865,00 



colegial, de um lado malha grafite e do outro malha branca, 
pregada em overloque. A jaqueta tem Bordado: Na parte da 
frente do lado esquerdo com a Bandeira do   Município de Bom 
Sucesso do Sul,  e serigrafia costa com escrita – PREFEITURA 
DE Bom Sucesso do Sul, Secretaria de Educação e Cultura, na 
cor branca. A peça deve ser toda confeccionada na sua parte 
interna em máquina interloque, para confecção da peça deverá 
ser utilizada linha 100% poliéster, na cor do tecido.   As peças 
deverão ter etiqueta uniformes identificando marca/CNJP, 
tamanho, composição e instruções de conservação, ano de 
fabricação, cada peça deverá ser embalada individualmente em 

saco plástico, contendo na sua parte externa o tamanho da 
respectiva peça; todas peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 

6 

CALÇA  10 E 12: Confeccionada em malha colegial 65% 
poliéster 35% algodão com gramatura 278g/m², na cor 
CHUMBO, sendo a tolerância da variação na gramatura do 
tecido de 5%. A cintura deve possuir elástico com largura de 
4,0 cm embutido e rebatido com máquina elastiqueira de 
quatro agulhas. Bolso faca lateral rebatido em máquina reta de 
01 agulha com forro do mesmo tecido na cor branca. Nas 

laterais deverá ter um viés 100% poliéster de 1,0 cm de largura 
na cor vermelha, embutido e dobrado costurado em máquina 
reta 01 agulha. As barras das pernas devem ser rebatidas com 
largura de 2 cm costuradas em máquina galoneira de duas 
agulhas. A peça deverá ser toda costurada internamente em 
máquina interloque, para confecção da peça deverá ser 
utilizada linha 100% poliéster, na cor do tecido. As peças 
deverão ter etiqueta uniformes identificando marca/CNJP, 
tamanho, composição e instruções de conservação, ano de 
fabricação, cada peça deverá ser embalada individualmente em 
saco plástico, contendo na sua parte externa o tamanho da 

respectiva peça; todas peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 

126 Unid. Objetiva 40,00 5.040,00 

Valor Total do Lote  R$ 24.970,00 

LOTE 03: UNIFORME TAMANHO 14 

Item Descrição/ Produtos Quant. Unid. Marca 
Valor 
Unit. 

(R$) 

Valor 
total  

 (R$) 

1 

CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO 14: Camiseta manga 
curta na cor cinza mescla – 67% poliéster e 33% viscose com 
gramatura 158g/m², sendo a tolerância da variação na 
gramatura do tecido de 5%. Fechamentos do corpo, mangas, 
ombros e laterais em overloque, gola em v  com ribana de 2cm 
de largura na cor vermelho  costurada em overloque, barras do 
corpo e das mangas com 2 cm de largura costurada com 
máquinas galoneiras de duas agulhas, para confecção da peça 
deverá ser utilizada linha 100% poliéster, na cor do tecido. A 

camiseta deve ter bordado: Na manga, lado esquerdo  a 
bandeira do Município de Bom Sucesso do Sul – PR, nas cores 
oficiais da bandeira.  As Peças deverão ter etiqueta uniformes 
identificando marca/CNPJ., tamanho, composição e instruções 
de conservação, ano de fabricação cada peça deverá ser 
embalada individualmente em saco plástico, contendo na sua 
parte externa o tamanho da respectiva peça; todas peças 
deverão estar isentas de qualquer defeito que comprometa a 
sua apresentação. 

27 Unid.  Objetiva 27,00 729,00 



2 

CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO 14: Camiseta manga 
longa na cor cinza mescla – 67% poliéster e 33% viscose com 
gramatura 158g/m², sendo a tolerância da variação na 
gramatura do tecido de 5%. Fechamentos do corpo, mangas, 
ombros e laterais em overloque,  gola em v  com ribana  de 
2cm de largura na cor vermelho  costurada em overloque, 
barras do corpo e das mangas com 2 cm de largura costurada 
com máquinas galoneiras de duas agulhas, para confecção da 
peça deverá ser utilizada linha 100% poliéster, na cor do tecido. 
A camiseta deve ter bordado: Na manga, lado esquerdo a 
bandeira do Município de Bom Sucesso do Sul -Pr. Nas Cores 

Oficiais da Bandeira. As peças deverão ter etiqueta uniformes 
identificando marca/CNPJ, tamanho, composição e instruções 
de conservação, ano de fabricação cada peça deverá ser 
embalada individualmente em saco plástico, contendo na sua 
parte externa o tamanho da respectiva peça, todas peças 
deverão etar isentas de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

27 Unid. Objetiva 29,00 783,00 

3 

CALÇÃO PARA MENINOS TAMANHO 14: Confeccionada em 
malha colegial 65% poliéster 35% algodão com gramatura 
278g/m², na cor  CHUMBO , sendo a tolerância da variação na 

gramatura do tecido de 5%. A cintura deve possuir elástico com 
largura de 4,0 cm embutido e rebatido com máquina 
elastiqueira de quatro agulhas, bolso faca lateral rebatido em 
máquina reta de 01 agulha com forro do mesmo tecido na cor 
branca, nas laterais deverão ter um viés 100% poliéster de 1,0 
cm de largura na cor vermelha, embutido e dobrado costurado 
em máquina reta de 01 agulha, as barras das pernas devem 
ser rebatidas com largura de 2 cm costuradas em máquina 
galoneira de duas agulhas. A peça deverá ser toda costurada 
internamente em máquina interloque, para confecção da peça 
deverá ser utilizada linha 100% poliéster, na cor do tecido. As 

peças deverão ter etiqueta uniformes identificando 
marca/CNPJ. tamanho, composição e instruções de 
conservação, ano de fabricação, cada peça deverá ser 
embalada individualmente em saco plástico, contendo na sua 
parte externa o tamanho da respectiva peça, todas as peças 
deverão estar isentas de qualquer defeito que comprometa a 
sua apresentação. 

18 Unid. Objetiva 36,00 648,00 

4 

SHORTS SAIA PARA MENINAS TAMANHO 14:  
Confeccionada em malha colegial 65% poliéster e 35% algodão 
com gramatura 278g/m², na cor CHUMBO, sendo a tolerância 

da variação na gramatura do tecido de 5%. A cintura deve 
possuir elástico na parte de trás de 4,0 cm embutido e rebatido 
máquina elastiqueira de 4 agulhas, na cintura frontal deverá 
ser colocado um cós do mesmo tecido do corpo com 4,0cm 
pronto, aplicado em máquina interloque, nas laterais deverá ter 
um viés 100% poliéster de 1,0 cm de largura na cor vermelha, 
embutido e dobrado costurado em máquina reta de 01 agulha, 
as barras das pernas devem ser rebatidas com largura de 2,0 
cm em máquina galoneira de duas agulhas, o shorts saia deve 
ser todo costurado com máquina interloque na parte interna, 
para confecção da peça deverá ser utilizada linha 100% 
poliéster, na cor do tecido. As peças deverão ter etiqueta 

uniformes identificando marca/CNJP, tamanho, composição e 
instruções de conservação, ano de fabricação, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na sua parte externa o tamanho da respectiva peça; 
todas peças deverão estar isentas de qualquer defeito que 
comprometa a sua apresentação. 

14 Unid. Objetiva 39,00 546,00 



5 

JAQUETA TAMANHO 14:   confeccionada em malha colegial 
65% poliéster e 35% algodão com gramatura 278g/m², na cor 
CHUMBO, sendo a tolerância da variação na gramatura do 
tecido de 5%.  Bolso faca lateral, revestido de tecido interno da 
mesma gramatura na cor branca, rebatido em máquina reta 01 
agulha, zíper destacável em nylon 100% poliéster na cor 
branca, mangas raglan, onde deverá ter um viés 100% 
poliéster de 1,0cm de largura na cor vermelha, embutido e 
dobrado costurado em máquina reta 01 agulha, ribanas malha 
colegial 100% poliéster na cor grafitel deverão ser colocadas 
nos punhos e na barra, costuradas em máquina interloque, gola 

da jaqueta deverá ser confeccionada com a mesma malha 
colegial, de um lado malha grafite e do outro malha branca, 
pregada em overloque. A jaqueta tem Bordado: Na parte da 
frente do lado esquerdo com a Bandeira do   Município de Bom 
Sucesso do Sul,  e serigrafia costa com escrita – PREFEITURA 
DE Bom Sucesso do Sul, Secretaria de Educação e Cultura, na 
cor branca. A peça deve ser toda confeccionada na sua parte 
interna em máquina interloque, para confecção da peça deverá 
ser utilizada linha 100% poliéster, na cor do tecido.   As peças 
deverão ter etiqueta uniformes identificando marca/CNJP, 
tamanho, composição e instruções de conservação, ano de 
fabricação, cada peça deverá ser embalada individualmente em 

saco plástico, contendo na sua parte externa o tamanho da 
respectiva peça; todas peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 

30 Unid. Objetiva 69,00 2.070,00 

6 

CALÇA TAMANHO 14: Confeccionada em malha colegial 65% 
poliéster 35% algodão com gramatura 278g/m², na cor 
CHUMBO, sendo a tolerância da variação na gramatura do 
tecido de 5%. A cintura deve possuir elástico com largura de 
4,0 cm embutido e rebatido com máquina elastiqueira de 
quatro agulhas. Bolso faca lateral rebatido em máquina reta de 

01 agulha com forro do mesmo tecido na cor branca. Nas 
laterais deverá ter um viés 100% poliéster de 1,0 cm de largura 
na cor vermelha, embutido e dobrado costurado em máquina 
reta 01 agulha. As barras das pernas devem ser rebatidas com 
largura de 2 cm costuradas em máquina galoneira de duas 
agulhas. A peça deverá ser toda costurada internamente em 
máquina interloque, para confecção da peça deverá ser 
utilizada linha 100% poliéster, na cor do tecido. As peças 
deverão ter etiqueta uniformes identificando marca/CNJP, 
tamanho, composição e instruções de conservação, ano de 
fabricação, cada peça deverá ser embalada individualmente em 
saco plástico, contendo na sua parte externa o tamanho da 

respectiva peça; todas peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 

26 Unid. Objetiva 44,00 1.144,00 

Valor Total do Lote R$ 5.920,00 

LOTE 04: UNIFORME TAMANHO P 

Item Descrição/ Produtos Quant. Unid. Marca 
Valor 
Unit. 
(R$) 

Valor 
total  
 (R$) 

1 

CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO P: Camiseta manga 

curta na cor cinza mescla – 67% poliéster e 33% viscose com 
gramatura 158g/m², sendo a tolerância da variação na 
gramatura do tecido de 5%. Fechamentos do corpo, mangas, 
ombros e laterais em overloque, gola em v  com ribana de 2cm 
de largura na cor vermelho  costurada em overloque, barras do 
corpo e das mangas com 2 cm de largura costurada com 
máquinas galoneiras de duas agulhas, para confecção da peça 

20 Unid.  Objetiva 28,90 578,00 



deverá ser utilizada linha 100% poliéster, na cor do tecido. A 
camiseta deve ter bordado: Na manga, lado esquerdo  a 
bandeira do Município de Bom Sucesso do Sul – PR, nas cores 
oficiais da bandeira.  As Peças deverão ter etiqueta uniformes 
identificando marca/CNPJ., tamanho, composição e instruções 
de conservação, ano de fabricação cada peça deverá ser 
embalada individualmente em saco plástico, contendo na sua 
parte externa o tamanho da respectiva peça; todas peças 
deverão estar isentas de qualquer defeito que comprometa a 
sua apresentação. 

2 

CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO P: Camiseta manga 
longa na cor cinza mescla – 67% poliéster e 33% viscose com 
gramatura 158g/m², sendo a tolerância da variação na 
gramatura do tecido de 5%. Fechamentos do corpo, mangas, 
ombros e laterais em overloque,  gola em v  com ribana  de 
2cm de largura na cor vermelho  costurada em overloque, 
barras do corpo e das mangas com 2 cm de largura costurada 
com máquinas galoneiras de duas agulhas, para confecção da 
peça deverá ser utilizada linha 100% poliéster, na cor do tecido. 
A camiseta deve ter bordado: Na manga, lado esquerdo a 
bandeira do Município de Bom Sucesso do Sul -Pr. Nas Cores 

Oficiais da Bandeira. As peças deverão ter etiqueta uniformes 
identificando marca/CNPJ, tamanho, composição e instruções 
de conservação, ano de fabricação cada peça deverá ser 
embalada individualmente em saco plástico, contendo na sua 
parte externa o tamanho da respectiva peça, todas peças 
deverão etar isentas de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

20 Unid. Objetiva 31,90 638,00 

3 

CALÇÃO PARA MENINOS TAMANHO P: Confeccionada em 
malha colegial 65% poliéster 35% algodão com gramatura 
278g/m², na cor  CHUMBO , sendo a tolerância da variação na 

gramatura do tecido de 5%. A cintura deve possuir elástico com 
largura de 4,0 cm embutido e rebatido com máquina 
elastiqueira de quatro agulhas, bolso faca lateral rebatido em 
máquina reta de 01 agulha com forro do mesmo tecido na cor 
branca, nas laterais deverão ter um viés 100% poliéster de 1,0 
cm de largura na cor vermelha, embutido e dobrado costurado 
em máquina reta de 01 agulha, as barras das pernas devem 
ser rebatidas com largura de 2 cm costuradas em máquina 
galoneira de duas agulhas. A peça deverá ser toda costurada 
internamente em máquina interloque, para confecção da peça 
deverá ser utilizada linha 100% poliéster, na cor do tecido. As 

peças deverão ter etiqueta uniformes identificando 
marca/CNPJ. tamanho, composição e instruções de 
conservação, ano de fabricação, cada peça deverá ser 
embalada individualmente em saco plástico, contendo na sua 
parte externa o tamanho da respectiva peça, todas as peças 
deverão estar isentas de qualquer defeito que comprometa a 
sua apresentação. 

20 Unid. Objetiva 34,90 698,00 

4 

SHORTS SAIA PARA MENINAS TAMANHO P:  
Confeccionada em malha colegial 65% poliéster e 35% algodão 
com gramatura 278g/m², na cor CHUMBO, sendo a tolerância 

da variação na gramatura do tecido de 5%. A cintura deve 
possuir elástico na parte de trás de 4,0 cm embutido e rebatido 
máquina elastiqueira de 4 agulhas, na cintura frontal deverá 
ser colocado um cós do mesmo tecido do corpo com 4,0cm 
pronto, aplicado em máquina interloque, nas laterais deverá ter 
um viés 100% poliéster de 1,0 cm de largura na cor vermelha, 
embutido e dobrado costurado em máquina reta de 01 agulha, 

13 Unid. Objetiva 40,00 520,000 



as barras das pernas devem ser rebatidas com largura de 2,0 
cm em máquina galoneira de duas agulhas, o shorts saia deve 
ser todo costurado com máquina interloque na parte interna, 
para confecção da peça deverá ser utilizada linha 100% 
poliéster, na cor do tecido. As peças deverão ter etiqueta 
uniformes identificando marca/CNJP, tamanho, composição e 
instruções de conservação, ano de fabricação, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na sua parte externa o tamanho da respectiva peça; 
todas peças deverão estar isentas de qualquer defeito que 
comprometa a sua apresentação. 

5 

JAQUETA TAMANHO P:   Confeccionada em malha colegial 
65% poliéster e 35% algodão com gramatura 278g/m², na cor 
CHUMBO, sendo a tolerância da variação na gramatura do 
tecido de 5%.  Bolso faca lateral, revestido de tecido interno da 
mesma gramatura na cor branca, rebatido em máquina reta 01 
agulha, zíper destacável em nylon 100% poliéster na cor 
branca, mangas raglan, onde deverá ter um viés 100% 
poliéster de 1,0cm de largura na cor vermelha, embutido e 
dobrado costurado em máquina reta 01 agulha, ribanas malha 
colegial 100% poliéster na cor grafitel deverão ser colocadas 

nos punhos e na barra, costuradas em máquina interloque, gola 
da jaqueta deverá ser confeccionada com a mesma malha 
colegial, de um lado malha grafite e do outro malha branca, 
pregada em overloque. A jaqueta tem Bordado: Na parte da 
frente do lado esquerdo com a Bandeira do   Município de Bom 
Sucesso do Sul,  e serigrafia costa com escrita – PREFEITURA 
DE Bom Sucesso do Sul, Secretaria de Educação e Cultura, na 
cor branca. A peça deve ser toda confeccionada na sua parte 
interna em máquina interloque, para confecção da peça deverá 
ser utilizada linha 100% poliéster, na cor do tecido.   As peças 
deverão ter etiqueta uniformes identificando marca/CNJP, 

tamanho, composição e instruções de conservação, ano de 
fabricação, cada peça deverá ser embalada individualmente em 
saco plástico, contendo na sua parte externa o tamanho da 
respectiva peça; todas peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação 

20 Unid. Objetiva 67,90 1.358,00 

6 

CALÇA TAMANHO P: Confeccionada em malha colegial 65% 
poliéster 35% algodão com gramatura 278g/m², na cor 
CHUMBO, sendo a tolerância da variação na gramatura do 
tecido de 5%. A cintura deve possuir elástico com largura de 
4,0 cm embutido e rebatido com máquina elastiqueira de 

quatro agulhas. Bolso faca lateral rebatido em máquina reta de 
01 agulha com forro do mesmo tecido na cor branca. Nas 
laterais deverá ter um viés 100% poliéster de 1,0 cm de largura 
na cor vermelha, embutido e dobrado costurado em máquina 
reta 01 agulha. As barras das pernas devem ser rebatidas com 
largura de 2 cm costuradas em máquina galoneira de duas 
agulhas. A peça deverá ser toda costurada internamente em 
máquina interloque, para confecção da peça deverá ser 
utilizada linha 100% poliéster, na cor do tecido. As peças 
deverão ter etiqueta uniformes identificando marca/CNJP, 
tamanho, composição e instruções de conservação, ano de 
fabricação, cada peça deverá ser embalada individualmente em 

saco plástico, contendo na sua parte externa o tamanho da 
respectiva peça; todas peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 

20 Unid. Objetiva 42,40 848,00 



Valor Total do Lote R$ 4.640,00 

LOTE 05: UNIFORME TAMANHO P 

Item Descrição/ Produtos Quant. Unid. Marca 
Valor 
Unit. 
(R$) 

Valor 
total  
 (R$) 

1 

CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO M: Camiseta manga 

curta na cor cinza mescla – 67% poliéster e 33% viscose com 
gramatura 158g/m², sendo a tolerância da variação na 
gramatura do tecido de 5%. Fechamentos do corpo, mangas, 
ombros e laterais em overloque, gola em v  com ribana de 2cm 
de largura na cor vermelho  costurada em overloque, barras do 
corpo e das mangas com 2 cm de largura costurada com 
máquinas galoneiras de duas agulhas, para confecção da peça 
deverá ser utilizada linha 100% poliéster, na cor do tecido. A 
camiseta deve ter bordado: Na manga, lado esquerdo  a 
bandeira do Município de Bom Sucesso do Sul – PR, nas cores 
oficiais da bandeira.  As Peças deverão ter etiqueta uniformes 
identificando marca/CNPJ., tamanho, composição e instruções 

de conservação, ano de fabricação cada peça deverá ser 
embalada individualmente em saco plástico, contendo na sua 
parte externa o tamanho da respectiva peça; todas peças 
deverão estar isentas de qualquer defeito que comprometa a 
sua apresentação. 

6 Unid.  Objetiva 30,00 180,00 

2 

CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO M: Camiseta manga 
longa na cor cinza mescla – 67% poliéster e 33% viscose com 
gramatura 158g/m², sendo a tolerância da variação na 
gramatura do tecido de 5%. Fechamentos do corpo, mangas, 
ombros e laterais em overloque,  gola em v  com ribana  de 

2cm de largura na cor vermelho  costurada em overloque, 
barras do corpo e das mangas com 2 cm de largura costurada 
com máquinas galoneiras de duas agulhas, para confecção da 
peça deverá ser utilizada linha 100% poliéster, na cor do tecido. 
A camiseta deve ter bordado: Na manga, lado esquerdo a 
bandeira do Município de Bom Sucesso do Sul -Pr. Nas Cores 
Oficiais da Bandeira. As peças deverão ter etiqueta uniformes 
identificando marca/CNPJ, tamanho, composição e instruções 
de conservação, ano de fabricação cada peça deverá ser 
embalada individualmente em saco plástico, contendo na sua 
parte externa o tamanho da respectiva peça, todas peças 

deverão etar isentas de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

6 Unid. Objetiva 32,00 192,00 

3 

CALÇÃO PARA MENINOS TAMANHO M: Confeccionada em 
malha colegial 65% poliéster 35% algodão com gramatura 
278g/m², na cor  CHUMBO , sendo a tolerância da variação na 
gramatura do tecido de 5%. A cintura deve possuir elástico com 
largura de 4,0 cm embutido e rebatido com máquina 
elastiqueira de quatro agulhas, bolso faca lateral rebatido em 
máquina reta de 01 agulha com forro do mesmo tecido na cor 
branca, nas laterais deverão ter um viés 100% poliéster de 1,0 

cm de largura na cor vermelha, embutido e dobrado costurado 
em máquina reta de 01 agulha, as barras das pernas devem 
ser rebatidas com largura de 2 cm costuradas em máquina 
galoneira de duas agulhas. A peça deverá ser toda costurada 
internamente em máquina interloque, para confecção da peça 
deverá ser utilizada linha 100% poliéster, na cor do tecido. As 
peças deverão ter etiqueta uniformes identificando 
marca/CNPJ. tamanho, composição e instruções de 

6 Unid. Objetiva 40,00 240,00 



conservação, ano de fabricação, cada peça deverá ser 
embalada individualmente em saco plástico, contendo na sua 
parte externa o tamanho da respectiva peça, todas as peças 
deverão estar isentas de qualquer defeito que comprometa a 
sua apresentação. 

4 

SHORTS SAIA PARA MENINAS TAMANHO M:  
Confeccionada em malha colegial 65% poliéster e 35% algodão 
com gramatura 278g/m², na cor CHUMBO, sendo a tolerância 
da variação na gramatura do tecido de 5%. A cintura deve 

possuir elástico na parte de trás de 4,0 cm embutido e rebatido 
máquina elastiqueira de 4 agulhas, na cintura frontal deverá 
ser colocado um cós do mesmo tecido do corpo com 4,0cm 
pronto, aplicado em máquina interloque, nas laterais deverá ter 
um viés 100% poliéster de 1,0 cm de largura na cor vermelha, 
embutido e dobrado costurado em máquina reta de 01 agulha, 
as barras das pernas devem ser rebatidas com largura de 2,0 
cm em máquina galoneira de duas agulhas, o shorts saia deve 
ser todo costurado com máquina interloque na parte interna, 
para confecção da peça deverá ser utilizada linha 100% 
poliéster, na cor do tecido. As peças deverão ter etiqueta 
uniformes identificando marca/CNJP, tamanho, composição e 

instruções de conservação, ano de fabricação, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na sua parte externa o tamanho da respectiva peça; 
todas peças deverão estar isentas de qualquer defeito que 
comprometa a sua apresentação. 

3 Unid. Objetiva 42,00 126,00 

5 

JAQUETA TAMANHO M:   Confeccionada em malha colegial 
65% poliéster e 35% algodão com gramatura 278g/m², na cor 
CHUMBO, sendo a tolerância da variação na gramatura do 
tecido de 5%.  Bolso faca lateral, revestido de tecido interno da 
mesma gramatura na cor branca, rebatido em máquina reta 01 

agulha, zíper destacável em nylon 100% poliéster na cor 
branca, mangas raglan, onde deverá ter um viés 100% 
poliéster de 1,0cm de largura na cor vermelha, embutido e 
dobrado costurado em máquina reta 01 agulha, ribanas malha 
colegial 100% poliéster na cor grafitel deverão ser colocadas 
nos punhos e na barra, costuradas em máquina interloque, gola 
da jaqueta deverá ser confeccionada com a mesma malha 
colegial, de um lado malha grafite e do outro malha branca, 
pregada em overloque. A jaqueta tem Bordado: Na parte da 
frente do lado esquerdo com a Bandeira do   Município de Bom 
Sucesso do Sul, e serigrafia costa com escrita – PREFEITURA 

DE Bom Sucesso do Sul, Secretaria de Educação e Cultura, na 
cor branca. A peça deve ser toda confeccionada na sua parte 
interna em máquina interloque, para confecção da peça deverá 
ser utilizada linha 100% poliéster, na cor do tecido.   As peças 
deverão ter etiqueta uniformes identificando marca/CNJP, 
tamanho, composição e instruções de conservação, ano de 
fabricação, cada peça deverá ser embalada individualmente em 
saco plástico, contendo na sua parte externa o tamanho da 
respectiva peça; todas peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 

8 Unid. Objetiva 73,00 584,00 



6 

CALÇA TAMANHO M: Confeccionada em malha colegial 65% 
poliéster 35% algodão com gramatura 278g/m², na cor 
CHUMBO, sendo a tolerância da variação na gramatura do 
tecido de 5%. A cintura deve possuir elástico com largura de 
4,0 cm embutido e rebatido com máquina elastiqueira de 
quatro agulhas. Bolso faca lateral rebatido em máquina reta de 
01 agulha com forro do mesmo tecido na cor branca. Nas 
laterais deverá ter um viés 100% poliéster de 1,0 cm de largura 
na cor vermelha, embutido e dobrado costurado em máquina 
reta 01 agulha. As barras das pernas devem ser rebatidas com 
largura de 2 cm costuradas em máquina galoneira de duas 

agulhas. A peça deverá ser toda costurada internamente em 
máquina interloque, para confecção da peça deverá ser 
utilizada linha 100% poliéster, na cor do tecido. As peças 
deverão ter etiqueta uniformes identificando marca/CNJP, 
tamanho, composição e instruções de conservação, ano de 
fabricação, cada peça deverá ser embalada individualmente em 
saco plástico, contendo na sua parte externa o tamanho da 
respectiva peça; todas peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 

6 Unid. Objetiva 43,00 258,00 

Valor Total do Lote R$ 1.580,00 

 
 
 

LOTE 06: UNIFORME TAMANHO P 
 

Item Descrição/ Produtos Quant. Unid. Marca 
Valor 
Unit. 
(R$) 

Valor 
total  
 (R$) 

1 

CAMISETA MANGA CURTA TAMANHO G: Camiseta manga 
curta na cor cinza mescla – 67% poliéster e 33% viscose com 
gramatura 158g/m², sendo a tolerância da variação na 
gramatura do tecido de 5%. Fechamentos do corpo, mangas, 
ombros e laterais em overloque, gola em v  com ribana de 2cm 
de largura na cor vermelho  costurada em overloque, barras do 

corpo e das mangas com 2 cm de largura costurada com 
máquinas galoneiras de duas agulhas, para confecção da peça 
deverá ser utilizada linha 100% poliéster, na cor do tecido. A 
camiseta deve ter bordado: Na manga, lado esquerdo  a 
bandeira do Município de Bom Sucesso do Sul – PR, nas cores 
oficiais da bandeira.  As Peças deverão ter etiqueta uniformes 
identificando marca/CNPJ., tamanho, composição e instruções 
de conservação, ano de fabricação cada peça deverá ser 
embalada individualmente em saco plástico, contendo na sua 
parte externa o tamanho da respectiva peça; todas peças 
deverão estar isentas de qualquer defeito que comprometa a 
sua apresentação. 

6 Unid.  Objetiva 34,00 204,00 

2 

CAMISETA MANGA LONGA TAMANHO G: Camiseta manga 
longa na cor cinza mescla – 67% poliéster e 33% viscose com 
gramatura 158g/m², sendo a tolerância da variação na 
gramatura do tecido de 5%. Fechamentos do corpo, mangas, 
ombros e laterais em overloque,  gola em v  com ribana  de 
2cm de largura na cor vermelho  costurada em overloque, 
barras do corpo e das mangas com 2 cm de largura costurada 
com máquinas galoneiras de duas agulhas, para confecção da 
peça deverá ser utilizada linha 100% poliéster, na cor do tecido. 

A camiseta deve ter bordado: Na manga, lado esquerdo a 
bandeira do Município de Bom Sucesso do Sul -Pr. Nas Cores 

6 Unid. Objetiva 38,00 228,00 



Oficiais da Bandeira. As peças deverão ter etiqueta uniformes 
identificando marca/CNPJ, tamanho, composição e instruções 
de conservação, ano de fabricação cada peça deverá ser 
embalada individualmente em saco plástico, contendo na sua 
parte externa o tamanho da respectiva peça, todas peças 
deverão etar isentas de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

3 

CALÇÃO PARA MENINOS TAMANHO G: Confeccionada em 
malha colegial 65% poliéster 35% algodão com gramatura 

278g/m², na cor  CHUMBO , sendo a tolerância da variação na 
gramatura do tecido de 5%. A cintura deve possuir elástico com 
largura de 4,0 cm embutido e rebatido com máquina 
elastiqueira de quatro agulhas, bolso faca lateral rebatido em 
máquina reta de 01 agulha com forro do mesmo tecido na cor 
branca, nas laterais deverão ter um viés 100% poliéster de 1,0 
cm de largura na cor vermelha, embutido e dobrado costurado 
em máquina reta de 01 agulha, as barras das pernas devem 
ser rebatidas com largura de 2 cm costuradas em máquina 
galoneira de duas agulhas. A peça deverá ser toda costurada 
internamente em máquina interloque, para confecção da peça 
deverá ser utilizada linha 100% poliéster, na cor do tecido. As 

peças deverão ter etiqueta uniformes identificando 
marca/CNPJ. tamanho, composição e instruções de 
conservação, ano de fabricação, cada peça deverá ser 
embalada individualmente em saco plástico, contendo na sua 
parte externa o tamanho da respectiva peça, todas as peças 
deverão estar isentas de qualquer defeito que comprometa a 
sua apresentação. 

7 Unid. Objetiva 40,00 280,00 

4 

SHORTS SAIA PARA MENINAS TAMANHO G:  
Confeccionada em malha colegial 65% poliéster e 35% algodão 
com gramatura 278g/m², na cor CHUMBO, sendo a tolerância 

da variação na gramatura do tecido de 5%. A cintura deve 
possuir elástico na parte de trás de 4,0 cm embutido e rebatido 
máquina elastiqueira de 4 agulhas, na cintura frontal deverá 
ser colocado um cós do mesmo tecido do corpo com 4,0cm 
pronto, aplicado em máquina interloque, nas laterais deverá ter 
um viés 100% poliéster de 1,0 cm de largura na cor vermelha, 
embutido e dobrado costurado em máquina reta de 01 agulha, 
as barras das pernas devem ser rebatidas com largura de 2,0 
cm em máquina galoneira de duas agulhas, o shorts saia deve 
ser todo costurado com máquina interloque na parte interna, 
para confecção da peça deverá ser utilizada linha 100% 

poliéster, na cor do tecido. As peças deverão ter etiqueta 
uniformes identificando marca/CNJP, tamanho, composição e 
instruções de conservação, ano de fabricação, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na sua parte externa o tamanho da respectiva peça; 
todas peças deverão estar isentas de qualquer defeito que 
comprometa a sua apresentação. 

5 Unid. Objetiva 44,00 220,00 



5 

JAQUETA TAMANHO G:   Confeccionada em malha colegial 
65% poliéster e 35% algodão com gramatura 278g/m², na cor 
CHUMBO, sendo a tolerância da variação na gramatura do 
tecido de 5%.  Bolso faca lateral, revestido de tecido interno da 
mesma gramatura na cor branca, rebatido em máquina reta 01 
agulha, zíper destacável em nylon 100% poliéster na cor 
branca, mangas raglan, onde deverá ter um viés 100% 
poliéster de 1,0cm de largura na cor vermelha, embutido e 
dobrado costurado em máquina reta 01 agulha, ribanas malha 
colegial 100% poliéster na cor grafitel deverão ser colocadas 
nos punhos e na barra, costuradas em máquina interloque, gola 

da jaqueta deverá ser confeccionada com a mesma malha 
colegial, de um lado malha grafite e do outro malha branca, 
pregada em overloque. A jaqueta tem Bordado: Na parte da 
frente do lado esquerdo com a Bandeira do   Município de Bom 
Sucesso do Sul,  e serigrafia costa com escrita – PREFEITURA 
DE Bom Sucesso do Sul, Secretaria de Educação e Cultura, na 
cor branca. A peça deve ser toda confeccionada na sua parte 
interna em máquina interloque, para confecção da peça deverá 
ser utilizada linha 100% poliéster, na cor do tecido.   As peças 
deverão ter etiqueta uniformes identificando marca/CNJP, 
tamanho, composição e instruções de conservação, ano de 
fabricação, cada peça deverá ser embalada individualmente em 

saco plástico, contendo na sua parte externa o tamanho da 
respectiva peça; todas peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 

7 Unid. Objetiva 66,00 462,00 

6 

CALÇA TAMANHO G: Confeccionada em malha colegial 65% 
poliéster 35% algodão com gramatura 278g/m², na cor 
CHUMBO, sendo a tolerância da variação na gramatura do 
tecido de 5%. A cintura deve possuir elástico com largura de 
4,0 cm embutido e rebatido com máquina elastiqueira de 
quatro agulhas. Bolso faca lateral rebatido em máquina reta de 
01 agulha com forro do mesmo tecido na cor branca. Nas 
laterais deverá ter um viés 100% poliéster de 1,0 cm de largura 
na cor vermelha, embutido e dobrado costurado em máquina 
reta 01 agulha. As barras das pernas devem ser rebatidas com 

largura de 2 cm costuradas em máquina galoneira de duas 
agulhas. A peça deverá ser toda costurada internamente em 
máquina interloque, para confecção da peça deverá ser 
utilizada linha 100% poliéster, na cor do tecido. As peças 
deverão ter etiqueta uniformes identificando marca/CNJP, 
tamanho, composição e instruções de conservação, ano de 
fabricação, cada peça deverá ser embalada individualmente em 
saco plástico, contendo na sua parte externa o tamanho da 
respectiva peça; todas peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 

7 Unid. Objetiva 48,00 336,00 

Valor Total do Lote  R$ 1.730,00 

 
 

LOTE 07: UNIFORME TAMANHO P 

Item Descrição/ Produtos Quant Unid. Marca 
Valor 
Unit. 
(R$) 

Valor 
total  
 (R$) 

1 

CAMISETA DE MALHA TAMANHO P : Camiseta manga curta 
na cor  – 100% Poliviscose com gramatura 158g/m², sendo a 
tolerância da variação na gramatura do tecido de 5%. 
Fechamentos do corpo, mangas, ombros e laterais  costurada 

10 Unid.  Objetiva 29,00 290,00 



com máquinas galoneiras de duas agulhas, para confecção da 
peça deverá ser utilizada linha 100% poliviscose, na cor do 
tecido. A camiseta deve ter bordado: Na manga, lado 
esquerdo(Direito)  a brasão do Município de Bom Sucesso do 
Sul – PR, e do CRAS. Nas Costas o nome dos Projetos e Grupos. 
As Peças deverão ter etiqueta uniformes identificando 
marca/CNPJ., tamanho, composição e instruções de 
conservação, ano de fabricação cada peça deverá ser embalada 
individualmente em saco plástico, contendo na sua parte 
externa o tamanho da respectiva peça; todas peças deverão 
estar isentas de qualquer defeito que comprometa a sua 

apresentação. 

2 

CAMISETA DE MALHA TAMANHO M: Camiseta manga curta 
na cor  – 100% Poliviscose com gramatura 158g/m², sendo a 
tolerância da variação na gramatura do tecido de 5%. 
Fechamentos do corpo, mangas, ombros e laterais  costurada 
com máquinas galoneiras de duas agulhas, para confecção da 
peça deverá ser utilizada linha 100% poliviscose, na cor do 
tecido. A camiseta deve ter bordado: Na manga, lado 
esquerdo(Direito)  a brasão do Município de Bom Sucesso do 
Sul – PR, e do CRAS. Nas Costas o nome dos Projetos e Grupos. 

As Peças deverão ter etiqueta uniformes identificando 
marca/CNPJ., tamanho, composição e instruções de 
conservação, ano de fabricação cada peça deverá ser embalada 
individualmente em saco plástico, contendo na sua parte 
externa o tamanho da respectiva peça; todas peças deverão 
estar isentas de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

40 Unid. Objetiva 29,00 1.160,00 

3 

CAMISETA DE MALHA TAMANHO G : Camiseta manga curta 
na cor  – 100% Poliviscose com gramatura 158g/m², sendo a 
tolerância da variação na gramatura do tecido de 5%. 

Fechamentos do corpo, mangas, ombros e laterais  costurada 
com máquinas galoneiras de duas agulhas, para confecção da 
peça deverá ser utilizada linha 100% poliviscose, na cor do 
tecido. A camiseta deve ter bordado: Na manga, lado 
esquerdo(Direito)  a brasão do Município de Bom Sucesso do 
Sul – PR, e do CRAS. Nas Costas o nome dos Projetos e Grupos. 
As Peças deverão ter etiqueta uniformes identificando 
marca/CNPJ., tamanho, composição e instruções de 
conservação, ano de fabricação cada peça deverá ser embalada 
individualmente em saco plástico, contendo na sua parte 
externa o tamanho da respectiva peça; todas peças deverão 

estar isentas de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

100 Unid. Objetiva 32,00 3.200,00 

4 

CAMISETA DE MALHA TAMANHO GG: Camiseta manga curta 
na cor  – 100% Poliviscose com gramatura 158g/m², sendo a 
tolerância da variação na gramatura do tecido de 5%. 
Fechamentos do corpo, mangas, ombros e laterais  costurada 
com máquinas galoneiras de duas agulhas, para confecção da 
peça deverá ser utilizada linha 100% poliviscose, na cor do 
tecido. A camiseta deve ter bordado: Na manga, lado 
esquerdo(Direito)  a brasão do Município de Bom Sucesso do 

Sul – PR, e do CRAS. Nas Costas o nome dos Projetos e Grupos. 
As Peças deverão ter etiqueta uniformes identificando 
marca/CNPJ., tamanho, composição e instruções de 
conservação, ano de fabricação cada peça deverá ser embalada 
individualmente em saco plástico, contendo na sua parte 
externa o tamanho da respectiva peça; todas peças deverão 

70 Unid. Objetiva 33,00 2.310,00 



estar isentas de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

5 

CAMISETA DE MALHA TAMANHO EG: Camiseta manga curta 
na cor  – 100% Poliviscose com gramatura 158g/m², sendo a 
tolerância da variação na gramatura do tecido de 5%. 
Fechamentos do corpo, mangas, ombros e laterais costuradas 
com máquinas galoneiras de duas agulhas, para confecção da 
peça deverá ser utilizada linha 100% poliviscose, na cor do 
tecido. A camiseta deve ter bordado: Na manga, lado 
esquerdo(Direito)  a brasão do Município de Bom Sucesso do 
Sul – PR, e do CRAS. Nas Costas o nome dos Projetos e Grupos. 

As Peças deverão ter etiqueta uniformes identificando 
marca/CNPJ., tamanho, composição e instruções de 
conservação, ano de fabricação cada peça deverá ser embalada 
individualmente em saco plástico, contendo na sua parte 
externa o tamanho da respectiva peça; todas peças deverão 
estar isentas de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

30 Unid. Objetiva 32,00 960,00 

Valor Total do Lote  R$ 7.920,00 

R$86.360,00 
(Oitenta e seis mil trezentos e sessenta reais) 

Bom Sucesso do Sul, 08 de março de 2018 
 
 

Nilson Antonio Feversani 
 Prefeito Municipal 

 

 

 


