
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RUA DONA CARLINDA, 455 – CEP 95680.000

Ata de Apuração de Resultado de Licitações
ATA REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO PRESENCIAL N.º 03/2019

Aos 23/04/19, o fornecedor a seguir identificado, nos termos do Art. 15 da
Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei 10.520,
de 17 de junho de 2002, que institui a modalidade Pregão, Decreto Municipal
4.633 de 06 de setembro de 2005, e demais normas legais aplicáveis, assume o
compromisso  de  fornecimento,   de  acordo  com  preços,  prazos  e  condições
especificadas, conforme processo licitatório Pregão Eletrônico n.º 3/2019, a
Comissão de Pregão, com a participação da empresa relacionada abaixo:

CASA MILITAR COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

1 – A presente ATA tem por objeto Registro de Preços para aquisição de 
uniformes para o efetivo militar e civil do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil
de Canela/RS, a ser adquirido de forma fracionada, pelo período de um ano., 
conforme especificações, quantidades, preços, indicados abaixo. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Item         Quantidade    Material/Serviço                         Valor Unitário      Valor Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 Lote 1: LOTE 01 - UNIFORME BOMBEIROS
  1             22,0000 UN CAMISA DE COMBATE - CORPO DE BOMBEIROS
                           Uniforme 11ºOC  Camisa de Combate:
                           Camisa  em tecido rip stop azul marinho
                            67% poliester 33 %  algodão
                           confeccionada em corte reto modelo ¾ ,
                           com abertura na frente em forma de
                           carcela para esconder os botões ,
                           pespontada da gola até a barra com
                           pesponto simples de 0,5 CM de largura ,
                           e outro pesponto a 5 CM da borda para
                           fixar a carcela. O fechamento frontal
                           deve ser encoberto por carcela da
                           própria frente esquerda a baixo
                           aplicação do próprio tecido com 5 casas
                           para abotoamento, sendo que os botões
                           quando a peça estiver fechada ficam
                           encobertos. os botões de massa deverão
                           ser com 04 furos na cor do tecido
                           tamanho industrial 24 (15,24 ) fosco.
                           gola de bico com 8CM de largura estilo
                           esporte com entretela colante grossa e
                           pesponto simples  de 0,5CM de largura
                           contornando toda a gola. bolsos
                           superiores : bolsos no peito chapados
                           com fole somente na lateral externo. o
                           fechamento se dá através de lapela ,
                           que tem seu fechamento ao bolso por
                           velcro nas dimensões de 2,5 de altura
                           por 11,5 CN de comprimento , o fole do
                           bolso tem área útil de 3 CM nas
                           extremidades da boca do bolso, com
                           travetes nos cantos para reforço. no
                           centro do bolso altura interna do bolso
                           : 14 CM  e largura 13 CM. altura total
                           , considerando a lapela : 16 CM .o
                           bolso esquerdo de quem veste deve ter
                           uma portinhola de abertura para inserir
                           caneta velcro sobre bolso superior
                           direito de quem veste deverá ser
                           aplicado um velcro fêmea de 2,5CM de
                           altura por 13CM de comprimento .bolsos
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                           inferiores : bolsos chapados com fole
                           somente na laterla externa. O
                           fechamento se dá através da lapela que
                           tem seu fechamento ao bolso por velcro
                           nas dimensões de 6 CM de altura por
                           16CM de comprimento. O fole do bolso
                           tem área útil de 3CM e nas extremidades
                           da boca do bolso travetes nos cantos
                           para reforço. No centro do bolso tem
                           uma prega macho. portinholas  sobre
                           ambos os bolsos entretelados , com
                           entretela colante grossa n° 40 , com
                           13CM de largura para os bolsos
                           superiores e 16,5CM de largura para os
                           bolsos preto de 2,5 CM de altura por 13
                           CM de largura para os bolsos superiores
                           e 16,5 CM de altura para os bolsos
                           inferiores , leva um pesposnte simples
                           em toda a volta com 1CM de largura e
                           travetes nos cantos superiores.
                           Platinas fixadas nos ombros com
                           fechamento por botão mas a na cor do
                           tecido com 04 furos comprimento por 5
                           CM de largura .regulador de cintura :
                           túnel interno com 2,5 CM de altura no
                           próprio tecido da peça para passar
                           cordão para ajuste de cintura ,o mesmo
                           deverá acabar a 6CM do fechamento da
                           peça em ambos os lados, tendo em suas
                           extremidades pingentes para regulagem.
                           Barra na extremidade de baixo da camisa
                           deve ter uma barra com costura reta 1
                           angula distante 2 CM da dobra do
                           tecido. Costas sem costuras no meio com
                           comprimento mínimo de 78 CM , leva um
                           fole da cada lado com 5CM de
                           profundidade , parindo do ombro até a
                           parte inferior da cava. O mesmo deverá
                           iniciar no ombro a uma distância d 4CM
                           da cabeça da manga e terminar na parte
                           inferior no ombro a uma distância de
                           4CM da cabeça da manga e terminar na
                           parte inferior da cava 6CM diante da
                           mesma. Deverá ser deverá levar reforço
                           em forma de triângulo 22cM ABAIXO da
                           linha de inicio no ombro e outro na
                           extremidade inferior. Punhos
                           confeccionado em entretela colante
                           grossa medindo 6CM de largura e
                           fechamento por botão massa 4 furos
                           tamanho industrial 24( 15,24) na cor do
                           tecido velcro liso de espera  na manga
                           direita para bandeira  RS, velcro liso
                           de espera na manga  esquerda  para
                           brasão CBMRS , velcro liso de espera
                           nas mangas direita e esquerda para
                           divisa .
                           Código do Produto: 16039
                           CASA MILITAR COMERCIO DE CONFECCOES           120,0000        2.640,0000
                           Marca.: UOMO

  2             22,0000 UN CALÇA DE COMBATE CORPO DE BOMBEIROS
                           Uniforme 11ºOC  Calça de Combate: Calça
                           em tecido rip stop azul marinho  67%
                           poliester 33 %  algodão confeccionada
                           de forma ligeiramente tronco-cônica,
                           boca inferior seccionada obliquamente
                           de frente para retaguarda , tendo 22 cm
                           mínimo aumentando gradualmente de
                           largura em todos os tamanhos , e na
                           altura do joelho no mínimo com 22cm
                           sendo esta ultima medida usada somente
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                           até o tamanho médio (cintura 36) ,os
                           demais sofrerão aumentos de acordo com
                           a ampliação. com 2(dois)bolsos na perna
                           ,bolso auxiliar em faca nos dois lados.
                           Seu fechamento deverá ser todo em
                           costura dupla, e ponto batido
                           .braguilha com pesponto,2agulhas,com
                           travetes, fechamento por zíper com
                           dentes de metal dourado e cadarço na
                           cor do tecido.com limpeza de 5cm de
                           largura no lado direito e no lado
                           esquerdo esta situada a carcela com 18
                           a 20cm de comprimento ( de acordo com o
                           manequim),contendo 1 botão de massa 4
                           furos tamanho 28 na cor do tecido. Leva
                           um travete na parte inferior onde
                           juntam-se os dois lados da abertura.
                           Comprimento entrepernas: todos os
                           tamanhos devem ter 95cm de comprimento
                           entre pernas .cós entretelado com
                           entretela colante grossa n° 40, com 4
                           cm de largura livre para passar a cinta
                           tendo 7 (sete) passadores simples
                           dispostos equidistantes na frente, dos
                           lados e um atrás sobre a costura para
                           receber a cinta, todos  de 1,5 de
                           largura e 4,5cm de comprimento ,todos
                           presos por travetes. Bainha
                           confeccionada na extremidade das pernas
                           da calça, bainha tipo tubo com 1,5cm de
                           largura. Bolso  tipo faca com boca de
                           17cm rebatido com 2 agulhas e travetes
                           na extremidade para reforço. Recuo na
                           parte superior de 40mm e profundidade
                           de 30cm no ponto mais longo. Dois
                           bolsos chapeados com pesponto simples
                           na borda, o bolso terá largura de 20cm
                           por 19cm de comprimento com ampliação
                           proporcional a partir do tamanho
                           48.deverá ter travester nos cantos
                           superiores. Estes bolsos deverão estar
                           colocados a 25cm a baixo da beira do
                           cós na  costura lateral nos tamanhos
                           até 48 e nos demais de acordo com a
                           ampliação. Chapeados em forma
                           retangular com borda na parte superior
                           de 2,5cm de largura e acabamento com
                           ponto royal viradas para dentro.
                           Joelheira: reforço do mesmo tecido tipo
                           joelheiras martelado na própria peça
                           com desenho de 4cmx4cm.a joelheira é
                           feita na distância de 46cm da beira do
                           cós.
                           Código do Produto: 16040
                           CASA MILITAR COMERCIO DE CONFECCOES           100,0000        2.200,0000
                           Marca.: UOMO

  3             11,0000 UN CRACHÁ PERSONALIZADO PARA SERVIDOR MILITAR
                           Crachá bordado, em formato retangular
                           , medindo 13cm de largura por 2,5cm de
                           altura , no centro e de forma
                           centralizada deve conter o nome de
                           guerra do bombeiro militar , bordado na
                           cor vermelha , com letras maiúsculas de
                           tamanho 12mm de altura por 12 mm de
                           largura, com 2mm de espessura , o
                           contorno deve ser feito em bordado na
                           cor vermelha , no verso da tarjeta
                           deverá ser fixado velcro macho , na cor
                           azul marinho nas mesmas dimensões da
                           tarjeta.
                           Código do Produto: 16041
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                           CASA MILITAR COMERCIO DE CONFECCOES             6,0000           66,0000
                           Marca.: UOMO

  4             22,0000 UN CAMISETA GOLA OLÍMPICA MANGA CURTA CORPO DE BOMBEIROS
                           Uniforme 11ºoc  camiseta gola olímpica,
                           camiseta manga curta confeccionada na
                           cor vermelha em poliviscose
                           65%poliéster e 35% viscose, de primeira
                           qualidade, anti-pilling, de corte reto,
                           com ribana,  gola olímpica .no peito
                           lado esquerdo em serigrafia o brasão de
                           armas do corpo de bombeiros militar do
                           estado do rio grande do sul. No lado
                           direito bordado ou serigrafado o nome
                           de guerra com fonte Arial tam. 24. Nas
                           costas centralizado em amarelo a
                           descrição  CBMRS e abaixo CORPO DE
                           BOMBEIROS MILITAR
                           Código do Produto: 16042
                           CASA MILITAR COMERCIO DE CONFECCOES            19,0000          418,0000
                           Marca.: UOMO

  5             22,0000 UN CAMISETA DE COMBATE MODELO BOMBEIRO COMUNITÁRIO
                           Uniforme 11ºoc  Camiseta de Combate
                           modelo Bombeiro Comunitário, conforme
                           descritivo. * GANDOLA: Camisa em tecido
                           rip stop cinza chumbo 67% poliéster 33
                           % algodão confeccionada em corte reto
                           modelo ¾, com abertura na frente em
                           forma de carcela para esconder os
                           botões, pespontada da gola até a barra
                           com pesponto simples de 0,5 CM de
                           largura, e outro pesponto a 5 CM da
                           borda para fixar a carcela. O
                           fechamento frontal deve ser encoberto
                           por carcela da própria frente esquerda
                           a baixo aplicação do próprio tecido com
                           5 casas para abotoamento, sendo que os
                           botões quando a peça estiver fechada
                           ficam encobertos. Os botões de massa
                           deverão ser com 04 furos na cor do
                           tecido tamanho industrial 24 (15,24 )
                           fosco. Gola de bico com 8CM de largura
                           estilo esporte com entretela colante
                           grossa e pesponto simples  de 0,5CM de
                           largura contornando toda a gola. Bolsos
                           superiores: bolsos no peito chapados
                           com fole somente na lateral externa, o
                           fechamento se dá através de lapela, que
                           tem seu fechamento ao bolso por velcro
                           nas dimensões de 2,5 de altura por 11,5
                           CN de comprimento, o fole do bolso tem
                           área útil de 3 CM nas extremidades da
                           boca do bolso, com travetes nos cantos
                           para reforço. no centro do bolso altura
                           interna do bolso: 14 CM  e largura 13
                           CM. Altura total, considerando a
                           lapela: 16 CM. O bolso esquerdo de quem
                           veste deve ter uma portinhola de
                           abertura para inserir caneta velcro
                           sobre bolso superior direito de quem
                           veste deverá ser aplicado um velcro
                           fêmea de 2,5CM de altura por 13CM de
                           comprimento. Bolsos inferiores: bolsos
                           chapados com fole somente na lateral
                           externa. O fechamento se dá através da
                           lapela que tem seu fechamento ao bolso
                           por velcro nas dimensões de 6 cm de
                           altura por  16cm de comprimento. O fole
                           do bolso tem área útil de 3cm e nas
                           extremidades da boca do bolso travetes
                           nos cantos para reforço. No centro do
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                           bolso tem uma prega macho portinholas
                           sobre ambos os bolsos entretelados ,
                           com entretela colante grossa n° 40 ,
                           com 13cm de largura para os bolsos
                           superiores e 16,5cm de largura para os
                           bolsos inferiores e 6cm de altura para
                           ambos os bolsos, fechamento com velcro
                           preto de 2,5 cm de altura por 13 cm de
                           largura para os bolsos superiores e
                           16,5 cm de altura para os bolsos
                           inferiores , leva um pesponte simples
                           em toda a volta com 1cm de largura e
                           travetes nos cantos superiores.
                           Platinas fixadas nos ombros com
                           fechamento por botão, mas na cor do
                           tecido com 04 furos tamanho industrial
                           24(15,24mm) com pontes tipo flecha.
                           Dimensões de 14cm de comprimento por 5
                           cm de largura .regulador de cintura:
                           túnel interno com 2,5 cm de altura no
                           próprio tecido da peça para passar
                           cordão para ajuste de cintura ,o mesmo
                           deverá acabar a 6cm do fechamento da
                           peça em ambos os lados, tendo em suas
                           extremidades pingentes para regulagem.
                           Barra na extremidade de baixo da camisa
                           deve ter uma barra com costura reta 1
                           angula distante 2 cm da dobra do
                           tecido. Costas sem costuras no meio com
                           comprimento mínimo de 78 cm , leva um
                           fole da cada lado com 5cm de
                           profundidade , parindo do ombro até a
                           parte inferior da cava. O mesmo deverá
                           iniciar no ombro a uma distância d 4cm
                           da cabeça da manga e terminar na parte
                           inferior no ombro a uma distância de
                           4cm da cabeça da manga e terminar na
                           parte inferior da cava 6cm diante da
                           mesma. Deverá ser pespontado na parte
                           externa com 1 pesponto rente a dobra do
                           tecido , e deverá levar reforço em
                           forma de triângulo 22cm abaixo da linha
                           de inicio no ombro e outro na
                           extremidade inferior. Punhos
                           confeccionado em entretela colante
                           grossa medindo 6cm de largura e
                           fechamento por botão massa 4 furos
                           tamanho industrial 24( 15,24) na cor do
                           tecido .
                           A bandeira do Rio Grande do Sul de alta
                           qualidade, deverá vir bordado ou
                           pregada com linha na gandola, no braço
                           direito. O brasão do corpo de bombeiros
                           militar do RS de alta qualidade deverá
                           vir bordado no braço esquerdo.
                           Tamanhos conforme a necessidade
                           Código do Produto: 16043
                           CASA MILITAR COMERCIO DE CONFECCOES           133,0000        2.926,0000
                           Marca.: UOMO

  6             22,0000 UN CALÇA DE COMBATE MODELO BOMBEIRO COMUNITÁRIO
                           Uniforme 11ºOC Calça de Combate modelo
                           bombeiro comunitário com o descritivo.
                           Calça em tecido rip stop na cor cinza
                           chumbo 67% poliéster 33 %  algodão
                           confeccionada de forma ligeiramente
                           tronco-cônica, boca inferior seccionada
                           obliquamente de frente para retaguarda,
                           tendo 22 cm mínimo aumentando
                           gradualmente de altura em todos os
                           tamanhos, e na altura do joelho no
                           mínimo com 22cm sendo esta ultima
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                           medida usada somente até o tamanho
                           médio (cintura 36) ,os demais sofrerão
                           aumentos de acordo com a ampliação. Com
                           2 (dois)bolsos na perna ,bolso auxiliar
                           em faca nos dois lados. Seu fechamento
                           deverá ser todo em costura dupla, e
                           ponto batido. Braguilha com pesponto, 2
                           agulhas, com travetes, fechamento por
                           zíper com dentes de metal dourado e
                           cadarço na cor do tecido. Com limpeza
                           de 5cm de largura no lado direito e no
                           lado esquerdo esta situada a carcela
                           com 18 a 20cm de comprimento ( de
                           acordo com o manequim), contendo 1
                           botão de massa 4 furos tamanho 28 na
                           cor do tecido. Leva um travete na parte
                           inferior onde se juntam os dois lados
                           da abertura. Comprimento entre pernas:
                           todos os tamanhos devem ter 95cm de
                           comprimento entre pernas. Cós
                           entretelado com entretela colante
                           grossa n° 40, com 4 cm de largura livre
                           para passar a cinta tendo 7 (sete)
                           passadores simples dispostos
                           equidistantes na frente, dos lados e um
                           atrás sobre a costura para receber a
                           cinta, todos  de 1,5 de largura e 4,5cm
                           de comprimento ,todos presos por
                           travetes. Bainha confeccionada na
                           extremidade das pernas da calça, bainha
                           tipo tubo com 1,5cm de largura. Bolso
                           tipo faca com boca de 17cm rebatido com
                           2 agulhas e travetes na extremidade
                           para reforço. Recuo na parte superior
                           de 40mm e profundidade de 30cm no ponto
                           mais longo. Dois bolsos chapeados com
                           pesponto simples na borda, o bolso terá
                           largura de 20cm por 19cm de comprimento
                           com ampliação proporcional a partir do
                           tamanho 48. Deverá ter travestes nos
                           cantos superiores. Estes bolsos deverão
                           estar colocados a 25cm a baixo da beira
                           do cós na  costura lateral nos tamanhos
                           até 48 e nos demais de acordo com a
                           ampliação. Chapeados em forma
                           retangular com borda na parte superior
                           de 2,5cm de largura e acabamento com
                           ponto Royal viradas para dentro.
                           Joelheira: reforço do mesmo tecido tipo
                           joelheiras martelado na própria peça
                           com desenho de 4cmx4cm.a joelheira é
                           feita na distância de 46cm da beira do
                           cós.
                           Tamanhos conforme a necessidade
                           Código do Produto: 16044
                           CASA MILITAR COMERCIO DE CONFECCOES           120,0000        2.640,0000
                           Marca.: UOMO

  7             22,0000 UN CAMISETA MANGA CURTA  GOLA OLÍMPICA
                           Camiseta manga curta confeccionada na
                           cor vermelha em poliviscose
                           65%poliéster e 35% viscose , de
                           primeira qualidade , anti-pilling, de
                           corte reto , com ribana gola olímpica
                           .no peito lado esquerdo em serigrafia o
                           brasão de armas do corpo de bombeiros
                           militar do estado do rio grande do sul
                           e abaixo o nome da cidade . no lado
                           direito bordado o nome de guerra nas
                           costas centralizado em amarelo a
                           descrição  CBMRS E ABAIXO CORPO DE
                           BOMBEIRO COMUNITÁRIO
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                           Código do Produto: 16045
                           CASA MILITAR COMERCIO DE CONFECCOES            50,0000        1.100,0000
                           Marca.: UOMO

  8             11,0000 UN CRACHÁ MODELO BOMBEIRO COMUNITÁRIO
                           Uniforme 11ºOC  Crachá  MODELO Bombeiro
                           comunitário, com as mesmas
                           características e matéria prima do
                           uniforme  dos militares, exceto o fundo
                           do crachá que deverá ser com TECIDO RIP
                           STOP NA COR CINZA CHUMBO, o mesmo
                           material do item 05 deste edital.
                           Código do Produto: 16046
                           CASA MILITAR COMERCIO DE CONFECCOES             6,0000           66,0000
                           Marca.: UOMO

  9             22,0000 UN BRASÃO EMBORRACHADO - PADRÃO CBMRS
                           Padrão CBMRS de acordo com a portaria
                           002/CBMRS-RU/2015
                           Código do Produto: 16964
                           CASA MILITAR COMERCIO DE CONFECCOES            14,0000          308,0000
                           Marca.: UOMO

 10             22,0000 UN BANDEIRA DO RS  EMBORRACHADA - PADRÃO CBMRS
                           Padrão CBMRS de acordo com a portaria
                           002/CBMRS-RU/2015
                           Código do Produto: 16965
                           CASA MILITAR COMERCIO DE CONFECCOES             6,0000          132,0000
                           Marca.: UOMO

 11             22,0000 UN DISTINTIVO BOMBEIRO VERMELHO EMBORRACHADO
                           Padrão CBMRS de acordo com a portaria
                           002/CBMRS-RU/2015
                           Código do Produto: 16966
                           CASA MILITAR COMERCIO DE CONFECCOES             8,0000          176,0000
                           Marca.: UOMO

 12              1,0000 UN INSÍGNIA 1º TENENTE - PADRÃO CBMRS
                           Para cobertura de acordo com a portaria
                           002/CBMRS-RU/2015
                           Código do Produto: 16967
                           CASA MILITAR COMERCIO DE CONFECCOES             4,0000            4,0000
                           Marca.: UOMO

 13              4,0000 UN INSÍGNA  1º SARGENTO - PADRÃO CBMRS
                           Para cobertura de acordo com a portaria
                           002/CBMRS-RU/2015
                           Código do Produto: 16048
                           CASA MILITAR COMERCIO DE CONFECCOES             4,0000           16,0000
                           Marca.: UOMO

 14              2,0000 UN INSÍGNIA 1º SARGENTO - PADRÃO CBMRS  - DIVISAS "PAR"
                           De acordo com a portaria
                           002/CBMRS-RU/2015
                           Código do Produto: 16968
                           CASA MILITAR COMERCIO DE CONFECCOES             4,0000            8,0000
                           Marca.: UOMO

 15              3,0000 UN INSÍGNIA 2º SARGENTO - PADRÃO CBMRS
                           Para cobertura de acordo com a portaria
                           002/CBMRS-RU/2015
                           Código do Produto: 16969
                           CASA MILITAR COMERCIO DE CONFECCOES             4,0000           12,0000
                           Marca.: UOMO

 16              3,0000 UN DIVISA 2º SARGENTO - PADRÃO CBMRS - PAR
                           De acordo com a portaria
                           002/CBMRS-RU/2015
                           Código do Produto: 16970
                           CASA MILITAR COMERCIO DE CONFECCOES            12,0000           36,0000
                           Marca.: UOMO
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17              7,0000 UN DIVISA SOLDADO - PADRÃO CBMRS - PAR
                           De acordo com a portaria
                           002/CBMRS-RU/2015
                           Código do Produto: 16971
                           CASA MILITAR COMERCIO DE CONFECCOES            12,0000           84,0000
                           Marca.: UOMO

 18              7,0000 UN INSÍGNIA SOLDADO  - PADRÃO CBMRS
                           Para cobertura de acordo com a portaria
                           002/CBMRS-RU/2015
                           Código do Produto: 16972
                           CASA MILITAR COMERCIO DE CONFECCOES             4,0000           28,0000
                           Marca.: UOMO

 19             11,0000 UN BONÉ TECIDO RIP STOP  NA  COR AZUL MARINHO - COBERTURA PADRÃO CBMRS
                           Cobertura Padrão CBMRS - boné tecido
                           rip stop azul marinho  67% poliester 33
                           %  algodão  com pala na cor  azul
                           marinho, pala de cantos arredondados
                           com 0,7mm de espessura e revestida com
                           o mesmo tecido, de dimensões
                           18x7cm.copa formada por 3 tecidos , o
                           topo em forma de eclipse, a lateral e a
                           fita retangular ,contornando todo o
                           perímetro e formando a altura do boné,
                           sendo a parte posterior mais elevada do
                           que a anterior que terá da parte
                           posterior. A copa totalmente forrada e
                           construindo da mesma maneira que a face
                           externa, exceto pela ausência da fita.
                           Carneira, peça retangular confeccionada
                           em tecido 100% poliamida na cor azul
                           marinho de 30mm de largura, 1mm de
                           espessura, comprimento variável
                           conforme o tamanho da circunferência
                           das numerações, e aplicada na lateral
                           do boné sendo costurada em todo o
                           perímetro da sua parte inferior. A
                           carneira deve ter a mesma largura da
                           fita, isto é 30mm de largura e a sua
                           parte superior descosturada.na parte
                           frontal centralizada da copa deverá
                           possuir velcro (na mesma cor da peça)
                           fêmea para fixação da insígnia
                           referente ao posto/graduação de 2 cm de
                           largura e 4cm de comprimento.
                           Código do Produto: 16973
                           CASA MILITAR COMERCIO DE CONFECCOES            12,0000          132,0000
                           Marca.: UOMO

 20             22,0000 UN TOCA DE INVERNO - PADRÃO CBMRS
                           Toca de Inverno  padrão CBMRS - touca
                           de lã em fio 2/28 100% acrílico
                           referência paramount / lansul ;* malha
                           meio tramada g 129 ( ponto italiano )
                           ;*  medida  da altura : 23 cm ; medida
                           da largura : 21 cm ;* bainha / dobra
                           dupla de  lã : 4,5 cm  de altura  ;
                           bordado frontal identificando a unidade
                           no tamanho de 2 cm altura , 7 cm
                           largura.
                           Código do Produto: 16974
                           CASA MILITAR COMERCIO DE CONFECCOES            55,0000        1.210,0000
                           Marca.: UOMO

 21             11,0000 UN BLUSÃO DE LÃ UNISEX - PADRÃO CBMRS
                           Portaria 004/CBMRS-RU/2016 - Blusão de
                           lã modelo unissex (masculino/feminino)
                           cor azul marinho - fio  : fio 2/28
                           100% acrílico ( paramount lansul ).-
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                           malha : meio tramada g129 (ponto
                           italiano ) - gaita cintura : malha 2x1
                           dupla sem elastano e costurada em
                           máquina de bainha invisível- gaita
                           punho :  malha 2x1 dupla sem elastano e
                           costurada em maquina de bainha
                           invisível- gola : gola tipo v malha 2x1
                           dupla sem elastano remalhada-
                           cotoveleira :  recortadas em formato
                           oval em tecido Oxford na cor azul
                           marinho, aplicadas nas mangas do blusão
                           na altura do cotovelo com acabamento em
                           linha 100% acrílico no mesmo tom do
                           tecido- ombreiras :recortadas em
                           formato retangular em tecido Oxford na
                           cor azul marinho aplicadas nos ombros
                           peito e costas nas medidas definidas
                           dos blusões , com acabamento em linha
                           100% acrílico no mesmo tom  do tecido-
                           platina : recortadas nas medidas que
                           vão de 13x5 cm a 16x5 cm de acordo com
                           os tamanhos dos blusões em tecido
                           Oxford na cor azul marinho  aplicadas
                           sobre as ombreiras com fechamento
                           através de botão, com acabamento em
                           linha 100% acrílico no mesmo tom do
                           tecido. bordados: manga esquerda
                           brasão bombeiros, manga direita
                           bandeira  bordado na peça.
                           Código do Produto: 16975
                           CASA MILITAR COMERCIO DE CONFECCOES            95,0000        1.045,0000
                           Marca.: UOMO

 22             11,0000 UN BLUSÃO DE LÃ UNISEX - PADRÃO CBMRS - BOMBEIRO COMUNITÁRIO
                           Blusão de lã  Padrão CBMRS  Bombeiro
                           Comunitário Portaria 004/CBMRS-RU/2016
                           COR CINZA CHUMBO: Blusão de lã modelo
                           unissex(masculino/feminino) cor cinza
                           - fio  : fio 2/28  100% acrílico (
                           paramount lansul ).- malha : meio
                           tramada g129 (ponto italiano ) - gaita
                           cintura : malha 2x1 dupla sem elastano
                           e costurada em máquina de bainha
                           invisível- gaita punho :  malha 2x1
                           dupla sem elastano e costurada em
                           maquina de bainha invisível- gola :
                           gola tipo v malha 2x1 dupla sem
                           elastano remalhada- cotoveleira:
                           recortadas em formato oval em tecido
                           oxford na cor  cinza  ,aplicadas nas
                           mangas do blusão na altura do cotovelo
                           com acabamento em linha 100% acrílico
                           no mesmo tom do tecido- ombreiras:
                           recortadas em formato retangular em
                           tecido oxford na cor azul marinho
                           aplicadas nos ombros peito e costas nas
                           medidas definidas dos blusões , com
                           acabamento em linha 100% acrílico no
                           mesmo tom  do tecido- platina :
                           recortadas nas medidas que vão de 13x5
                           cm a 16x5 cm de acordo com os tamanhos
                           dos blusões em tecido oxford na cor
                           cinza aplicadas sobre as ombreiras com
                           fechamento através de botão, com
                           acabamento em linha 100% acrílico no
                           mesmo tom do tecido.
                           bordados : manga esquerda  brasão
                           bombeiros, manga direita  bandeira
                           bordado na peça.
                           Código do Produto: 16047
                           CASA MILITAR COMERCIO DE CONFECCOES            95,0000        1.045,0000
                           Marca.: UOMO
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23             11,0000 UN BONÉ TECIDO RIP STOP NA COR CINZA CHUMBO - COBERTURA PADRÃO CBMRS
                           Cobertura padrão CBMRS  Bombeiro
                           Comunitário COR CINZA CHUMBO - BONÉ
                           TECIDO Rip Stop  cinza   67% poliester
                           33 %  algodão  com pala na cor  cinza,
                           pala de cantos arredondados com 0,7mm
                           de espessura e revestida com o mesmo
                           tecido, de dimensões 18x7cm.copa
                           formada por 3 tecidos , o topo em forma
                           de eclipse , a lateral e a fita
                           retangular ,contornando todo o
                           perímetro e formando a altura do boné ,
                           sendo a parte posterior mais elevada do
                           que a anterior que terá da parte
                           posterior .a copa totalmente forrada e
                           construindo da mesma maneira que a face
                           externa , exceto pela ausência da fita.
                           Carenira , peça retangular
                           confeccionada em tecido 100% poliamida
                           na cor cinza de 30mm de largura ,1mm de
                           espessura, comprimento variável
                           conforme o tamanho da circunferência
                           das numerações, e aplicada na lateral
                           do boné sendo costurada em todo o
                           perímetro da sua parte inferior. A
                           carneira deve ter a mesma largura da
                           fita , isto é 30mm de largura e a sua
                           parte superior descosturada.na parte
                           frontal centralizada da copa. Com
                           brasão do corpo de bombeiros bordado na
                           frente e ao lado a escrita  bombeiro
                           comunitário
                           Código do Produto: 16976
                           CASA MILITAR COMERCIO DE CONFECCOES            33,0000          363,0000
                           Marca.: UOMO

 24              5,0000 UN JAQUETA REVERSÍVEL - PADRÃO CBMRS
                           Jaqueta Parká  padrão CBMRS - jaqueta
                           reversível modelo parká com capuz
                           destacável confeccionada em tecido
                           seicheles impermeável com 2 camadas de
                           resina sintética .um lado da jaqueta
                           onde vai o capuz destacável na cor azul
                           marinho noite e do outro lado a cor é
                           amarelo limão .entre os dois lados do
                           seicheles é colocado uma manta acrílica
                           de gramatura 80 com aproximadamente 3
                           cm de espessura .o lado azul é composto
                           de 2 bolsos embutidos na altura do
                           peito direito e esquerdo com fechamento
                           por zíper de 15 cm coberto . na altura
                           da cintura dois bolsos embutidos na
                           vertical com abertura de 17cm fechados
                           por zíper tampados por lapela invertida
                           nos punhos . acima do bolso do peito do
                           lado direito é costurado um velcro de
                           2,5cm de largura por 15 cm de
                           comprimento  ,acima do bolso esquerdo e
                           costurado um velcro de 2cm de largura
                           por 4 cm de altura .o ajuste de largura
                           é feito por tira de 2cm de largura e
                           velcro. No lado azul marinho uma tira
                           de proteção do zíper de 5cm frontal que
                           vai em toda a extensão do mesmo e
                           fechado por botões de pressão. Nos
                           braços a 3cm do ombro no lado direito
                           será serigrafado a bandeira do rs nas
                           medidas de 7cm de largura por 5cm de
                           altura ,no braço esquerdo na mesma
                           altura do ombro serigrafia do brasão
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                           dos bombeiros com 7,5cm de
                           circunferência. No lado amarelo nos
                           braços a 3cm do ombro no lado direito
                           será serigrafado a bandeira do rs nas
                           medidas de 7cm de largura por 5cm de
                           altura ,no braço esquerdo na mesma
                           altura do ombro serigrafia do brasão
                           dos bombeiros com 7,5cm de
                           circunferência. Nas costas serigrafia
                           na cor prata medindo 25 cm de largura
                           por 7,5 cm de altura as palavras  CBMRS
                           e baixo corpo de bombeiros militar .na
                           altura do peito esquerdo um bolso
                           embutido com fechamento por zíper para
                           guardar o capuz .na altura da cintura
                           dois  bolsos embutidos nas vertical com
                           abertura de 17cm fechados por zíper
                           tampados por lapela invertida
                           .refletivo de 5cm de largura coberto
                           por plástico transparente cristal e
                           acabamento por debrum marinho de 0,5cm
                           de cada lado ,costurado em toda a
                           circunferência da cintura e na altura
                           dos punhos do lado externo .nos punhos
                           o ajuste de largura é feito por tira de
                           2cm de largura e velcro.
                           Código do Produto: 16977
                           CASA MILITAR COMERCIO DE CONFECCOES           340,0000        1.700,0000
                           Marca.: UOMO

 25              5,0000 UN JAQUETA REVERSÍVEL
                           Jaqueta reversível modelo Parka com
                           capuz destacável confeccionada em
                           tecido seicheles impermeável com 2
                           camadas de resina sintética .um lado da
                           jaqueta onde vai o capuz destacável na
                           cor cinza escuro e do outro lado a cor
                           é amarelo limão .entre os dois lados do
                           seicheles é colocado uma manta acrílica
                           de gramatura 80 com aproximadamente 3
                           cm de espessura .o lado cinza é
                           composto de 2 bolsos embutidos na
                           altura do peito direito e esquerdo com
                           fechamento por zíper de 15 cm coberto .
                           na altura da cintura dois bolsos
                           embutidos na vertical com abertura de
                           17cm fechados por zíper tampados por
                           lapela invertida .acima do bolso do
                           peito do lado direito é costurado um
                           velcro liso de 2,5cm de largura por 15
                           cm de comprimento . Acima do bolso do
                           peito do lado esquerdo é costurado um
                           velcro liso de 2,5cm de largura por 15
                           cm de comprimento. Nos punhos o ajuste
                           de largura é feito por tira de 2cm de
                           largura e velcro. no lado cinza  uma
                           tira de proteção do zíper de 5cm
                           frontal que vai em toda a extensão do
                           mesmo e fechado por botões de pressão.
                           No braço a 3cm do ombro no lado direito
                           será serigrafado a bandeira do RS nas
                           medidas de 7cm de largura por 5cm de
                           altura ,no braço esquerdo na mesma
                           altura do ombro serigrafia do brasão
                           dos bombeiros com 7,5cm de
                           circunferência. Abaixo do brasão em
                           letras brancas a palavra bombeiro
                           comunitário. No lado amarelo nos braços
                           a 3cm do ombro no lado direito será
                           serigrafado a bandeira do RS nas
                           medidas de 7cm de largura por 5cm de
                           altura ,no braço esquerdo na mesma
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                           altura do ombro serigrafia do brasão
                           dos bombeiros com 7,5cm de
                           circunferência. Abaixo do brasão em
                           letras brancas a palavra bombeiro
                           comunitário. Nas costas serigrafia na
                           cor prata medindo 25 cm de largura  por
                           7,5 cm de altura as palavras  CBMRS e
                           abaixo do brasão em letras brancas a
                           palavra bombeiros comunitário .na
                           altura do peito esquerdo um bolso
                           embutido com fechamento por zíper para
                           guardar o capuz .na altura da cintura
                           dois  bolsos embutidos nas vertical com
                           abertura de 17cm fechados por zíper
                           tampados por lapela invertida
                           .refletivo de 5cm de largura coberto
                           por plástico transparente cristal e
                           acabamento por debrum marinho de 0,5cm
                           de cada lado ,costurado em toda a
                           circunferência da cintura e na altura
                           dos punhos do lado externo .nos punhos
                           o ajuste de largura é feito por tira de
                           2cm de largura e velcro.
                           Código do Produto: 16978
                           CASA MILITAR COMERCIO DE CONFECCOES           340,0000        1.700,0000
                           Marca.: UOMO

 26             22,0000 UN CACHECOL - PADRÃO CBMRS
                           Cachecol  Padrão CBMRS manta  de lã em
                           fio 2/28 100% acrílico referência
                           paramount / lansul ; malha meio tramada
                           g 129 ( ponto italiano ) ;  medida  do
                           comprimento  : 202cm ; medida da
                           largura : 23 cm ; bordado  em uma das
                           pontas laterais da manta identificando
                           a unidade no tamanho de 2 cm altura , 7
                           cm largura.
                           Código do Produto: 16979
                           CASA MILITAR COMERCIO DE CONFECCOES            50,0000        1.100,0000
                           Marca.: UOMO

2 – A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá validade por 12(doze) meses,
contados  após  a  data  de  sua  publicação  no  site  do  município.
www.canela.rs.gov.br no link Publicações Legais – Atas de Registro de Preços.

2.1 – O término do prazo de vigência não implica extinção das obrigações dela
decorrentes, ainda em execução.

3  –  O  licitante/fornecedor  deverá,  obrigatoriamente,  cumprir  todas  as
condições estabelecidas no edital Pregão Eletrônico 3/2019, independentemente
de transcrição das mesmas, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.

4 – A existência dos preços registrados não obriga o Município a firmar as
contratações que delas poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de
outros  meios,  assegurada  preferência  ao  beneficiário  do  registro,  em
igualdade de condições.

5 – A licitante/fornecedor, compromete-se a manter durante a vigência da
presente ATA, em conformidade com as obrigações por ela assumidas, todas as
condições exigidas para a sua habilitação.

http://www.canela.rs.gov.br/
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6 – Fica eleito o FORO da Comarca de Canela/RS, com renúncia expressa de
qualquer  outro,  por  mais  privilegiado  que  seja,  para  dirimir  dúvidas
porventura emergentes da presente ATA.

7 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93,
Lei Federal 10.520/02, Decreto Municipal 4.666/05 e demais normas cabíveis.

 Canela, 06 de maio de 2019.      

Constantino Orsolin
Prefeito Municipal


