
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL – PR. 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N° 48/2018 
 

Em concordância com a Ata datada em 06/11/2018 de Abertura do processo licitatório na modalidade de Pregão 

Presencial nº 76/2018, que teve como objeto o Registro de preços para futuras aquisições de uniformes escolares 

para os alunos municipais de ensino, camisetas destinadas aos alunos participantes do PROERD, jalecos e 

cortinas para as escolas do município, conforme especificações e quantidades descritas no Termo de Referência, 

constante do Anexo I do Edital. HOMOLOGO por seus próprios fundamentos determinando que seja ADJUDICADO o 

seu objeto a favor das empresas abaixo descritas, conforme descrição e valores relacionados:  

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

LOTE 01 – UNIFORMES TAMANHOS 02,04,06 E 08 

Item Descrição/ Produtos Unid. Quant. 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. 

Unid. 300  Objetiva 23,30 6.990,00 

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. 

Unid. 300 Objetiva 24,97 7.491,00 

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 

Unid. 300 Objetiva 23,36 7.008,00 



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. 

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. 

Unid. 200 Objetiva 25,60 5.120,00 

5 

JAQUETA TAMANHO 02, 04, 06, 08:   Jaqueta em 
seletel [Selene] 100% poliéster, cinza chumbo com 
fibra, forro em poli viscose 67% poliéster 33% viscose. 
Ziper frontal, bolsos lateral, punho adidas onde deverá 
ter um viés 100% poliéster de 1,0cm de largura na cor 
vermelha. A jaqueta tem Bordado: Na parte da frente, 
do lado esquerdo com O Brasão do   Município de Bom 
Sucesso do Sul. A peça deve ser toda confeccionada na 
sua parte interna em máquina interloque. 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. 

Unid. 300 Objetiva 61,67 18.501,00 

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 

Unid. 300 Objetiva 39,63 11.889,00 



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. 

Valor Total do Lote 1= R$ 56.999,00 

LOTE 02: UNIFORME TAMANHO 10 E 12 

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

(R$) 
Valor total  

 (R$) 

7 

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. 

Unid. 200 Objetiva 24,97 4.994,00 

8 

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 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. 

Unid. 200 Objetiva 27,30 5.460,00 

9 

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 

Unid. 200 Objetiva 26,245 5.249,00 



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. 

10 

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. 

Unid. 100 Objetiva 21,97 2.197,00 

11 

JAQUETA  10 E 12:  Jaqueta em seletel [Selene] 100% 
poliéster, cinza chumbo com fibra, forro em poli viscose 
67% poliéster 33% viscose. Ziper frontal, bolsos lateral, 
punho adidas onde deverá ter um viés 100% poliéster 
de 1,0cm de largura na cor vermelha. A jaqueta tem 
Bordado: Na parte da frente, do lado esquerdo com O 
Brasão do   Município de Bom Sucesso do Sul. A peça 
deve ser toda confeccionada na sua parte interna em 
máquina interloque. 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. 

Unid. 200 Objetiva 79,75 15.950,00 

12 

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 

Unid. 200 Objetiva 45,25 9.050,00 



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. 

Valor Total do Lote 2 = R$ 42.900,00 

LOTE 03: UNIFORME TAMANHO 14 

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

(R$) 
Valor total  

 (R$) 

13 

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. 

Unid. 100  Objetiva 25,97 2.597,00 

14 

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. 

Unid. 100 Objetiva 28,30 2.830,00 

15 

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 

Unid. 50 Objetiva 26,19 1.309,50 



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. 

16 

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. 

Unid. 50 Objetiva 28,20 1.410,00 

17 

JAQUETA TAMANHO 14:  Jaqueta em seletel [Selene] 

100% poliéster, cinza chumbo com fibra, forro em poli 
viscose 67% poliéster 33% viscose. Ziper frontal, bolsos 
lateral, punho adidas onde deverá ter um viés 100% 
poliéster de 1,0cm de largura na cor vermelha. A 
jaqueta tem Bordado: Na parte da frente, do lado 
esquerdo com O Brasão do   Município de Bom Sucesso 
do Sul. A peça deve ser toda confeccionada na sua parte 
interna em máquina interloque. 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. 

Unid. 50 Objetiva 59,00 2.950,00 

18 

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 

Unid. 50 Objetiva 43,67 2.183,50 



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. 

Valor Total do Lote 3 = R$ 13.280,00 

LOTE 04: UNIFORME TAMANHO P 

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

(R$) 
Valor total  

 (R$) 

19 

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 
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. 

Unid. 20  Objetiva 27,80 556,00 

20 

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. 

Unid. 20 Objetiva 30,57 611,40 

21 

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 

Unid. 20 Objetiva 30,13 602,60 



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. 

22 

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, 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. 

Unid. 13 Objetiva 26,647 346,411 

23 

JAQUETA TAMANHO P:  Jaqueta em seletel [Selene] 
100% poliéster, cinza chumbo com fibra, forro em poli 
viscose 67% poliéster 33% viscose. Ziper frontal, bolsos 
lateral, punho adidas onde deverá ter um viés 100% 
poliéster de 1,0cm de largura na cor vermelha. A 

jaqueta tem Bordado: Na parte da frente, do lado 
esquerdo com O Brasão do   Município de Bom Sucesso 
do Sul. A peça deve ser toda confeccionada na sua parte 
interna em máquina interloque. 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. 

Unid. 20 Objetiva 60,67 1.213,40 

24 

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 

Unid. 20 Objetiva 47,00 940,00 



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

Valor Total do Lote 4= R$ 4.270,00 

LOTE 05: UNIFORME TAMANHO M 

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

(R$) 
Valor total  

 (R$) 

25 

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. 

Unid. 10  Objetiva 29,63 296,30 

26 

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. 

Unid. 10 Objetiva 32,13 321,30 

27 

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 conservação, ano de fabricação, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 

Unid. 10 Objetiva 30,17 301,70 



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

28 

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. 

Unid. 10 Objetiva 31,34 313,40 

29 

JAQUETA TAMANHO M: Jaqueta em seletel [Selene] 
100% poliéster, cinza chumbo com fibra, forro em poli 
viscose 67% poliéster 33% viscose. Ziper frontal, bolsos 
lateral, punho adidas onde deverá ter um viés 100% 
poliéster de 1,0cm de largura na cor vermelha. A 
jaqueta tem Bordado: Na parte da frente, do lado 
esquerdo com O Brasão do   Município de Bom Sucesso 
do Sul. A peça deve ser toda confeccionada na sua parte 

interna em máquina interloque. 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. 

Unid. 10 Objetiva 85,00 850,00 

30 

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. 

Unid. 10 Objetiva 47,73 477,30 

Valor Total do Lote 5 = R$ 2.560,00 



LOTE 06: UNIFORME TAMANHO G 

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

(R$) 

Valor total  
 (R$) 

31 

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. 

Unid. 10  Objetiva 31,30 313,00 

32 

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 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. 

Unid. 10 Objetiva 33,97 339,70 

33 

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. 

Unid. 10 Objetiva 30,315 303,15 



34 

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. 

Unid. 10 Objetiva 32,245 322,45 

35 

JAQUETA TAMANHO G: Jaqueta em seletel [Selene] 
100% poliéster, cinza chumbo com fibra, forro em poli 
viscose 67% poliéster 33% viscose. Ziper frontal, bolsos 
lateral, punho adidas onde deverá ter um viés 100% 

poliéster de 1,0cm de largura na cor vermelha. A 
jaqueta tem Bordado: Na parte da frente, do lado 
esquerdo com O Brasão do   Município de Bom Sucesso 
do Sul. A peça deve ser toda confeccionada na sua parte 
interna em máquina interloque. 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. 

Unid. 10 Objetiva 77,87 778,70 

36 

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. 

Unid. 10 Objetiva 51,30 513,00 

Valor Total do Lote 6 = R$ 2.570,00 



LOTE 07:  CAMISETAS - PROERD 

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

(R$) 
Valor total  

 (R$) 

37 

CAMISETAS-PROERD - CAMISETA de cor branca, manga 
curta, 100% algodão, nos tamanhos 10,12,14,16, e P, 
M,G, e GG. Na parte frontal a inserção da logomarca 
conjugada PMPR/Daren/BPEC,com a ocupação de 
aproximadamente 30%(trinta por cento) da área 
disponível para serigrafia. Na parte superior e logo 
abaixo da gola, a inserção da frase “Nossas crianças 
longe das drogas”, escrita entre o corte das mangas, 
com as duas primeiras palavras da frase na primeira 
linha e as três últimas palavras na segunda linha, de 
forma a ocupar a extensão do espaço destinado à 
escrita. No centro das costas a inserção 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES. BOM SUCESSO DO SUL-PR. No Lado 
direito será inserido o brasão do PROERD. No lado 

esquerdo será inserido o brasão do MUNICÍPIO. 

Unid. 120  Objetiva 22,0833 2.650,00 

Valor Total do Lote 7 = R$ 2.650,00 

LOTE 09:   JALECOS 

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

(R$) 

Valor total  
 (R$) 

49 

Jaleco em tecido de Oxford Stretch, 100% poliéster, 
158 g\m2 sem manga, tamanho P, com viés e bordado 
de slogan, Cor cinza médio, com gola  colorida em v, 
com 2 bolsos inferiores frontais, chapados e com cantos 
chanfrados , costura pespontada, abertura frontal para 
vestir e desvestir em toda extensão, fechada por 4 
(quatro) botões de no máximo 2,5 cm de diâmetro e 

lapela , cinto traseiro preso; 102cm de busto, 88cm de 
cintura e 108cm de quadril, fenda atrás de 30cm a partir 
da barra; comprimento 82cm. As cores das linhas e 
botões deverão estar de acordo com a tonalidade do 
tecido. O fabricante deverá fixar etiqueta identificando o 
tamanho do jaleco, composição do tecido e nome da 
confecção. Cada jaleco deverá ser acondicionado em 
saco plástico individualmente, contendo identificação de 
sua numeração na parte externa da embalagem. 

Unid. 5  Objetiva 63,29 316,45 

50 

Jaleco em tecido de Oxford  Stretch,100% poliéster, 
158 g\m2    sem manga, tamanho M, com viés e bordado 
de slogan,  Cor cinza médio, com gola em v, com 2 
bolsos inferiores frontais, chapados e com cantos 
chanfrados , costura pespontada, abertura frontal para 
vestir e desvestir, em toda extensão, fechada por 4 
(quatro) botões de no máximo 2,5cm de diâmetro e  
lapela , cinto traseiro preso, com 106cm de busto, 
102cm de cintura e 112cm de quadril, fenda atrás de 
30cm a partir da barra, comprimento 84cm. As cores 
das linhas e botões deverão estar de acordo com a 
tonalidade do tecido.. O fabricante deverá fixar etiqueta 
identificando o tamanho do jaleco, composição do tecido 
e nome da confecção. Cada jaleco deverá ser 
acondicionado em saco plástico individualmente, 
contendo identificação de sua numeração na parte 
externa da embalagem. 

Unid. 10 Objetiva 63,29 632,90 

51 

Jaleco em tecido de Oxford Stretch, 100% poliéster, 
158 g\m2,  sem manga, tamanho G, com viés e bordado 
de slogan,  Cor cinza médio, com gola em v, com 2 
bolsos inferiores frontais, chapados e com cantos 

chanfrados , costura pespontada,  abertura frontal para 
vestir e desvestir, em toda extensão, fechada por 4 
(quatro) botões de no máximo 2,5cm de diâmetro e  
lapela , cinto traseiro preso com 110cm de busto, 106cm 
de cintura e 116cm de quadril, fenda atrás de 40cm, 

Unid. 10 Objetiva 63,60 636,00 



comprimento 110cm. As cores das linhas e botões 
deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. O 
fabricante deverá fixar etiqueta identificando o tamanho 
do jaleco, composição do tecido e nome da confecção. 

Cada jaleco deverá ser acondicionado em saco plástico 
individualmente, contendo identificação de sua 
numeração na parte externa da embalagem. 

52 

Jaleco em tecido de Oxford   Stretch,100% poliéster, 
158 g\m2   sem manga, tamanho GG, com viés e 
bordado de slogan,  Cor cinza médio, com gola em v, 
com 2 bolsos inferiores frontais, chapados e com cantos 
chanfrados , costura pespontada, abertura frontal para 
vestir e desvestir, em toda extensão, fechada por 4 
(quatro) botões de no máximo 2,5cm de diâmetro e  
lapela , cinto traseiro preso 114 cm de busto, 110 cm  
de cintura e 120cm de quadril, fenda atrás de 50cm, 
comprimento 112cm. As cores das linhas e botões 
deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido.. O 
fabricante deverá fixar etiqueta identificando o tamanho 
do jaleco, composição do tecido e nome da confecção. 
Cada jaleco deverá ser acondicionado em saco plástico 
individualmente, contendo identificação de sua 
numeração na parte externa da embalagem. 

Unid. 5 Objetiva 63,87 319,35 

53 

Jaleco em tecido Gabardine  Liverpool , 100% Poliester   
sem manga, tamanho P, com viés e bordado de slogan, 
Cor branca, com gola colorida em v, com 2 bolsos 
inferiores frontais, chapados e com cantos chanfrados , 
costura pespontada, abertura frontal para vestir e 
desvestir em toda extensão, fechada por 4 (quatro) 
botões de no máximo 2,5 cm de diâmetro e lapela , cinto 
traseiro preso; 102cm de busto, 88cm de cintura e 
108cm de quadril, fenda atrás de 30cm a partir da barra; 
comprimento 82cm. As cores das linhas e botões 
deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido.. O 

fabricante deverá fixar etiqueta identificando o tamanho 
do jaleco, composição do tecido e nome da confecção. 
Cada jaleco deverá ser acondicionado em saco plástico 
individualmente, contendo identificação de sua 
numeração na parte externa da embalagem. 

Unid. 10 Objetiva 66,74 667,40 

54 

Jaleco em tecido gabardine Liverpool, 100% Poliester    
sem manga, tamanho M, com viés e bordado de slogan,  
Cor branca, com gola em v, com 2 bolsos inferiores 
frontais, chapados e com cantos chanfrados , costura 
pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir, em 
toda extensão, fechada por 4 (quatro) botões de no 
máximo 2,5cm de diâmetro e  lapela , cinto traseiro 
preso, com 106cm de busto, 102cm de cintura e 112cm 
de quadril, fenda atrás de 30cm a partir da barra, 
comprimento 84cm. As cores das linhas e botões 
deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. O 
fabricante deverá fixar etiqueta identificando o tamanho 
do jaleco, composição do tecido e nome da confecção. 
Cada jaleco deverá ser acondicionado em saco plástico 
individualmente, contendo identificação de sua 
numeração na parte externa da embalagem. 

Unid. 10 Objetiva 67,05 670,50 

55 

Jaleco em tecido   gabardine Liverpool, 100% Poliester 
sem manga, tamanho G, com viés e bordado de slogan, 
Cor branca, com gola em v, com 2 bolsos inferiores 
frontais, chapados e com cantos chanfrados , costura 
pespontada,  abertura frontal para vestir e desvestir, em 
toda extensão, fechada por 4 (quatro) botões de no 
máximo 2,5cm de diâmetro e  lapela , cinto traseiro 
preso com 110cm de busto, 106cm de cintura e 116cm 
de quadril, fenda atrás de 40cm, comprimento 110cm.  

As cores das linhas e botões deverão estar de acordo 
com a tonalidade do tecido. O fabricante deverá fixar 
etiqueta identificando o tamanho do jaleco, composição 

Unid. 20 Objetiva 65,89 1.317,80 



do tecido e nome da confecção. Cada jaleco deverá ser 
acondicionado em saco plástico individualmente, 
contendo identificação de sua numeração na parte 
externa da embalagem. 

56 

Jaleco em tecido gabardine Liverpool , 100% Poliester  
,sem manga, tamanho GG, com viés e bordado de 
slogan  no lado superior esquerdo medindo 8 x 6cm.,Cor 
branca, com gola em v, com 2 bolsos inferiores frontais, 
chapados e com cantos chanfrados , costura 
pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir, em 
toda extensão, fechada por 4 (quatro) botões de no 
máximo 2,5cm de diâmetro e  lapela , cinto traseiro 
preso 114 cm de busto, 110 cm  de cintura e 120cm de 
quadril, fenda atrás de 50cm, comprimento 112cm. As 
cores das linhas e botões deverão estar de acordo com 
a tonalidade do tecido.. O fabricante deverá fixar 
etiqueta identificando o tamanho do jaleco, composição 
do tecido e nome da confecção.  Cada jaleco deverá ser 
acondicionado em saco plástico individualmente, 
contendo identificação de sua numeração na parte 
externa da embalagem. 

Unid. 10 Objetiva 66,96 669,60 

Valor Total do Lote 7 = R$ 5.230,00 

Valor Total Homologado para o Fornecedor: 

R$ 130.459,00 (cento e trinta mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais) 

 
 
FORNECEDOR: SCHNEIDER E CHENET LTDA – ME, com o CNPJ 30.014.566/0001-33 

LOTE 08:   CORTINAS 

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

(R$) 

Valor total  

 (R$) 

38 

Cortinas sala de aula- Cortina de tecido blackout liso 
,100% poliéster   cor areia 2,25 metros de altura por 
3,60 metros de largura. Totalizando 62 metros de tecido 
blackout, 62 metros de varão aço imbuia 32 mm e 850 
argolas imbuia 32 mm e 51 suporte para varão. 

Unid. 17 Cortex 295,00 5.015,00 

39 

Cortina sala de jogos - Cortina de tecido blackout cor 
a definir, 3,70 metros de largura por 2,25 metros de 
altura, 1 varão de 3,70 metros, 03 suportes para varão 
aço imbuia 32 mm e 54 argolas imbuia 32 mm. 

Unid. 1 Cortex 290,00 290,00 

40 

Cortina sala de jogos  Cortina de tecido blackout liso 
100% poliéster, cor areia 1,35 metros de largura por 
2,25 metros de altura, varão de 1,35 metros, 02 
suportes para varão.  Varão aço imbuia 32 mm e 16 
argolas imbuia 32 mm. 

Unid. 1 Cortex 260,00 260,00 

41 

Sala de planejamento Cortina de tecido blackout liso 
100% poliéster, cor areia 2,40 metros de largura por 

2,25 metros de altura, varão de 2,40 metros, 03 
suportes para varão aço imbuia 32 mm e 50 argolas 
imbuia 32 mm. 

Unid. 1 Cortex 280,00 280,00 

42 

Sala de direção menor Cortina de tecido   blackout liso 
100% poliéster   cor areia 3,60 metros de largura por 
0,75 metros de altura, 3,60 metros ,varão aço imbuia 
32 mm e 50 argolas imbuia 32 mm. 

Unid. 1 Cortex 289,00 289,00 

43 

Sala de direção Cortina de tecido blackout liso 100% 
poliéster   cor areia 3,40 metros de largura por 2,00 
metros de altura, 3,60 metros de varão aço imbuia 32 
mm e 50 argolas imbuia 32 mm. 

Unid. 2 Cortex 250,00 500,00 

44 

Sala da secretaria Cortina de tecido blackout liso 
100% poliéster, cor areia 3,40 metros de largura por 
2,00 metros de altura, 3,60 metros de varão aço imbuia 
32 mm e 50 argolas imbuia 32 mm. 

Unid. 2 Cortex 240,00 480,00 

45 

Sala dos professores Cortina em tecido de linho – 2,00 
metros de altura por 3,40metros de largura, contendo 
3,60 metros de varão aço imbuia 32 mm e 50 argolas 
imbuia 32 mm. Cor a definir. 

Unid. 2 Cortex 295,00 590,00 



46 

Refeitório - janela grande Cortina em tecido Oxford 
importado 100% Poliéster 2,00 metros de altura por 
7,00metros de largura, contendo 3,60 metros de varão 
aço imbuia 32 mm e 50 argolas imbuia 32 mm. Com 

estampas coloridas. 

Unid. 4 Cortex 295,00 1.180,00 

47 

Refeitório- Janela Pequena Cortina em tecido Oxford   
importado 100% Poliéster – 1,80 metros de altura por 
2,00metros de largura, contendo 3,60 metros de varão. 
Aço imbuia 32 mm e 50 argolas imbuia 32 mm. Com 
estampas coloridas. 

Unid. 2 Cortex 242,00 484,00 

48 

Refeitório-janela pequena  Cortina em tecido oxford 
importado 100% Poliéster – 1,80 metros de altura por 
2,00metros de largura, contendo 3,60 metros de varão 
aço imbuia 32 mm e 50 argolas imbuia 32 mm. Com 
estampas coloridas. 

Unid. 2 Cortex 240,00 480,00 

Valor Total do Lote 8 = R$ 9.848,00 

Valor Total Homologado para o Fornecedor: 
R$ 9.848,00 (nove mil, oitocentos e quarenta e oito reais) 

 

 
VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA LICITAÇÃO 

R$ 140.307,00 

(Cento e Quarenta mil, trezentos e sete reais) 
 

Bom Sucesso do Sul, 09 de Novembro de 2018 
 

Nilson Antonio Feversani 
Prefeito Municipal 


