
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RUA DONA CARLINDA, 455 – CEP 95680.000

Ata de Apuração de Resultado de Licitações

Aos 16/10/18, os fornecedores a seguir identificados, 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, assumem o compromisso
de fornecimento,de acordo com preços, prazos e condições especificadas, conforme
processo  licitatório  39/2018,  a  Comissão  de  Pregão,  com  a  participação  das
empresas relacionadas abaixo:

DAVANTI COMERCIO MERCANTIL LTDA
DI RAFAELI CONFECÇÕES LTDA
FOKOS CONFECÇÕES LTDA

1 – A presente ATA tem por objeto Registro de Preços para aquisição de uniformes,
para atender a demanda das Secretarias Municipais, que serão adquiridos de forma
fracionada pelo período de um ano., conforme especificações, quantidades, preços,
para as Secretarias Municipais de Canela/RS e licitantes/fornecedores indicados
abaixo. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Item         Quantidade    Material/Serviço                         Valor Unitário      Valor Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 Lote 1: UNIFORMES SOCIAIS
  1            120,0000 UN BLAZER SOCIAL MASCULINO
                           Em tecido Bi Elastic (Two Way) na cor
                           marinho  com composição 95% poliéster e
                           5% elastano, com 02 bolsos frontais
                           laterais, 01 bolso interno lado
                           esquerdo, com fechamento com 3 botões e
                           bordado brasão da Prefeitura na frente
                           lado esquerdo superior. Os tamanhos
                           deverão ser etiquetados conforme
                           padrões técnicos e deverão ser
                           entregues ensacados individualmente.
                           Tamanhos: P, M, G, GG ou XG.
                           Código do Produto: 10598
                           DI RAFAELI CONFECÇÕES LTDA                    205,8000       24.696,0000

  2            120,0000 UN BLAZER SOCIAL FEMININO
                           Em tecido Bi Elastic (Two Way) na cor
                           marinho  com composição 95% poliéster e
                           5% elastano, com 02 bolsos frontais
                           laterais, com fechamento com 3 botões e
                           bordado frente lado esquerdo superior.
                           Os tamanhos deverão ser etiquetados
                           conforme padrões técnicos e deverão ser
                           entregues ensacados individualmente.
                           Tamanhos: P, M, G, GG ou XG.
                           Código do Produto: 10600
                           DI RAFAELI CONFECÇÕES LTDA                    205,8000       24.696,0000

  3            120,0000 UN CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA LONGA
                           Na cor clara (a definir) manga longa em
                           tecido Elaston. Composição 68%
                           poliéster, 27% algodão, 5% de elastano,
                           com gola padrão, com  um bolso simples
                           com pesponto no lado superior esquerdo.
                           Abertura frontal com 6 botões na mesma
                           cor do tecido, com detalhe no pé da
                           gola, na vista interna e nos punhos com
                           o logo bordado no bolso. Os tamanhos
                           deverão ser etiquetados conforme
                           padrões técnicos e deverão ser
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                           entregues ensacados individualmente.
                           Tamanhos: P, M, G, GG ou XG.
                           Código do Produto: 10604
                           DI RAFAELI CONFECÇÕES LTDA                    101,9000       12.228,0000

  4            120,0000 UN CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA CURTA
                           Na cor clara (a definir) manga curta em
                           tecido Elaston. Composição 68%
                           poliéster, 27% algodão, 5% de elastano,
                           com gola padrão, com  um bolso simples
                           com pesponto no lado superior esquerdo.
                           Abertura frontal com 6 botões na mesma
                           cor do tecido, com detalhe no pé da
                           gola, na vista interna, com o logo
                           bordado no bolso. Os tamanhos deverão
                           ser etiquetados conforme padrões
                           técnicos e deverão ser entregues
                           ensacados individualmente. Tamanhos: P,
                           M, G, GG ou XG.
                           Código do Produto: 10603
                           DI RAFAELI CONFECÇÕES LTDA                    101,0000       12.120,0000

  5            120,0000 UN CAMISETE FEMININA SOCIAL MANGA LONGA
                           Na cor clara (a definir) manga longa em
                           tecido Elaston. Composição  68%
                           poliéster, 27% algodão, 5% de elastano,
                           com abotoamento de 11 botões na mesma
                           cor do tecido, com detalhe no pé da
                           gola, na vista interna e nos punhos com
                           o logo bordado na frente do lado
                           superior esquerdo. Os tamanhos deverão
                           ser etiquetados conforme padrões
                           técnicos e deverão ser entregues
                           ensacados individualmente. Tamanhos: P,
                           M, G, GG ou XG.
                           Código do Produto: 10606
                           DI RAFAELI CONFECÇÕES LTDA                     97,0000       11.640,0000

  6            120,0000 UN CAMISETE FEMININA SOCIAL MANGA CURTA
                           Na cor clara (a definir) manga curta em
                           tecido Elaston. Composição  68%
                           poliéster, 27% algodão, 5% de elastano,
                           com abotoamento de 11 botões na mesma
                           cor do tecido, com detalhe no pé da
                           gola, na vista interna e nos punhos com
                           o logo bordado na frente do lado
                           superior esquerdo. Os tamanhos deverão
                           ser etiquetados conforme padrões
                           técnicos e deverão ser entregues
                           ensacados individualmente. Tamanhos: P,
                           M, G, GG ou XG.
                           Código do Produto: 10605
                           DI RAFAELI CONFECÇÕES LTDA                     96,0000       11.520,0000

  7            120,0000 UN CALÇA SOCIAL MASCULINA
                           Confeccionada em tecido Bi Elastic (Two
                           Way)  cor  a definir, composição 95%
                           poliéster e 5% elastano. Cós postiço
                           intertelado com 4,5cm de largura e
                           forrado em tecido 100% poliéster, na
                           cor do tecido da calça, fechamento
                           através de um botão na mesma cor do
                           tecido e um caseado, oito passantes
                           inscritos na parte inferior do cós,
                           vista embutida com zíper, dois bolsos
                           frontais com abertura tipo faca, dois
                           bolsos traseiros embutidos com vivos
                           por botões na mesma cor do tecido e
                           caseado, traseiro com enchance (folga
                           do tecido para ajustes) e pences.
                           Acabamento fino. Os tamanhos deverão
                           ser etiquetados conforme padrões
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                           técnicos e deverão ser entregues
                           ensacados individualmente. Tamanhos: P,
                           M, G, GG ou XG.
                           Código do Produto: 10599
                           DI RAFAELI CONFECÇÕES LTDA                     96,0000       11.520,0000

  8            120,0000 UN CALÇA SOCIAL FEMININA
                           Confeccionada em tecido Bi Elastic (Two
                           Way)  cor a definir,  com composição
                           95% poliéster e 5% elastano, com cós
                           postiço intertelado de no mínimo 6 cm
                           de altura sem passantes e sem bolsos,
                           com fechamento frontal através de um
                           botão da mesma cor do tecido e um
                           caseado, vista embutida com zíper com
                           dois pences traseiras e um traseiro com
                           enchance (folga do tecido para ajuste).
                           Acabamento fino. Os tamanhos deverão
                           ser etiquetados conforme padrões
                           técnicos e deverão ser entregues
                           ensacados individualmente. Tamanhos: P,
                           M, G, GG ou XG.
                           Código do Produto: 10601
                           DI RAFAELI CONFECÇÕES LTDA                     93,0000       11.160,0000

  9            120,0000 UN COLETE SOCIAL FEMININO
                           Com forro, cosmopolita, 100% poliester
                           strech mecânico 252g/m.l, com 2 bolsos
                           frontais  laterais e com o logo da
                           Prefeitura bordado  na frente no lado
                           superior esquerdo.  Cor a definir. Os
                           tamanhos deverão ser etiquetados
                           conforme padrões técnicos e deverão ser
                           entregues ensacados individualmente.
                           Tamanhos: P, M, G, GG ou XG.
                           Código do Produto: 10607
                           DI RAFAELI CONFECÇÕES LTDA                    123,0000       14.760,0000

 10            150,0000 UN SUETER MASCULINO E/OU FEMININO GOLA V
                           Com gola em V, 50% acrílico e 50%
                           algodão, com o logo da Prefeitura
                           bordado na frente no lado superior
                           esquerdo.  Cor a definir. Os tamanhos
                           deverão ser etiquetados conforme
                           padrões técnicos e deverão ser
                           entregues ensacados individualmente.
                           Tamanhos: P, M, G, GG ou XG.
                           Código do Produto: 10608
                           DI RAFAELI CONFECÇÕES LTDA                    123,0000       18.450,0000

 11             25,0000 UN SAIA EXECUTIVA FEMININA
                           Confeccionada em tecido bi-elástico com
                           composição 95% poliéster e 5% elastano.
                           Corte reto, modelo tradicional, sem
                           cós. Fechamento com zíper traseiro
                           embutido. Com 2 pences frontais e 2
                           pences traseiros. Com abertura atrás.
                           Com forro na mesma cor do tecido. Cor a
                           definir. Os tamanhos deverão ser
                           etiquetados conforme padrões técnicos e
                           deverão ser entregues ensacados
                           individualmente. Tamanhos: P, M, G, GG
                           ou XG.
                           Código do Produto: 10602
                           DI RAFAELI CONFECÇÕES LTDA                     88,2000        2.205,0000

 Lote 2: Uniformes Jaleco

 12             50,0000 UN JALECO MANGA LONGA
                           Para serviços gerais,   unisex,  com
                           tecido 100% poliéster, manga longa com
                           três bolsos frontais, sendo um bolso
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                           com o logo da prefeitura bordado na
                           frente lado esquerdo superior. Cor a
                           definir. Os tamanhos deverão ser
                           etiquetados conforme padrões técnicos e
                           deverão ser entregues ensacados
                           individualmente. Tamanhos: P, M, G, GG
                           ou XG.
                           Código do Produto: 3692
                           FOKOS CONFECÇÕES LTDA                          69,5000        3.475,0000

 13             50,0000 UN JALECO MANGA CURTA
                           Para serviços gerais,   unisex, com
                           tecido 100% poliéster, manga curta com
                           três bolsos frontais, sendo um bolso
                           com o logo da prefeitura bordado na
                           frente lado esquerdo superior. Cor a
                           definir. Os tamanhos deverão ser
                           etiquetados conforme padrões técnicos e
                           deverão ser entregues ensacados
                           individualmente. Tamanhos: P, M, G, GG
                           ou XG.
                           Código do Produto: 3691
                           FOKOS CONFECÇÕES LTDA                          67,5000        3.375,0000

 14             50,0000 UN COLETE  PARA  AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
                           Colete com ziper, unissex, com a
                           identificação fiscal bordada, tecido de
                           brim profissional leve misto, 200g/m2,
                           67% algodão e  33% poliester. Logo da
                           prefeitura bordado na frente lado
                           esquerdo superior. Cor a definir. Os
                           tamanhos deverão ser etiquetados
                           conforme padrões técnicos e deverão ser
                           entregues ensacados individualmente.
                           Tamanhos: P, M, G, GG ou XG.
                           Código do Produto: 16339
                           FOKOS CONFECÇÕES LTDA                          64,5000        3.225,0000

 15            220,0000 UN JALECO GOLA DOBRADA MASCULINO/FEMININO
                           Com tecido 100% poliester tipo seletel,
                           gramatura 175g/MI, com manga longa, com
                           três bolsos frontais, sendo um bolso
                           com o logo da prefeitura bordado na
                           frente lado esquerdo superior.  Logo do
                           SUS bordado no braço direito. Cor a
                           definir. Os tamanhos deverão ser
                           etiquetados conforme padrões técnicos e
                           deverão ser entregues ensacados
                           individualmente. Tamanhos: P, M, G, GG
                           ou XG.
                           Código do Produto: 16340
                           FOKOS CONFECÇÕES LTDA                          69,5000       15.290,0000

 16             50,0000 UN JALECO GOLA PADRE COM PUNHO MASCULINO/FEMININO
                           Com tecido 100% poliester tipo seletel,
                           gramatura 175g/MI, com manga longa, com
                           três bolsos frontais, sendo um bolso
                           com o logo da prefeitura bordado na
                           frente lado esquerdo superior.  Logo do
                           SUS bordado no braço direito. Cor a
                           definir. Os tamanhos deverão ser
                           etiquetados conforme padrões técnicos e
                           deverão ser entregues ensacados
                           individualmente. Tamanhos: P, M, G, GG
                           ou XG.
                           Código do Produto: 16341
                           FOKOS CONFECÇÕES LTDA                          69,5000        3.475,0000

 17             25,0000 UN JALECO MANGA LONGA BRIM PESADO
                           Confeccionado em tecido brim/sarja 3x1,
                           100% algodão, gramatura de 260 a 300
                           g/m2. Modelo unissex. Manga longa. Na
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                           frente  2 bolsos chapados nas partes
                           laterais inferiores, com cantos
                           inferiores chanfrados, a 7cm do centro
                           para direita e esquerda, medindo 17cm x
                           17cm. Na frente um bolso chapado na
                           altura do peito, com os cantos
                           inferiores chanfrado, a 7cm do centro
                           para esquerda, medindo 12,5cm de
                           largura e 12,5cm altura,  com o logo da
                           prefeitura bordado na frente lado
                           esquerdo superior.   Os bolsos deverão
                           ter uma dobra reforço de 2,5cm de
                           largura na abertura. Fechamento do
                           jaleco na frente com 04 botões na mesma
                           cor do tecido. Colarinho com lapelas
                           esporte.  Cor a definir. Os tamanhos
                           deverão ser etiquetados conforme
                           padrões técnicos e deverão ser
                           entregues ensacados individualmente.
                           Tamanhos: P, M, G, GG ou XG.
                           Código do Produto: 10613
                           FOKOS CONFECÇÕES LTDA                          70,5000        1.762,5000

 18             25,0000 UN JALECO MANGA CURTA BRIM PESADO
                           Confeccionado em tecido brim/sarja 3x1,
                           100% algodão, gramatura de 260 a 300
                           g/m2. Modelo unissex. Manga curta. Na
                           frente  2 bolsos chapados nas partes
                           laterais inferiores, com cantos
                           inferiores chanfrados, a 7cm do centro
                           para direita e esquerda, medindo 17cm x
                           17cm. Na frente um bolso chapado na
                           altura do peito, com os cantos
                           inferiores chanfrado, a 7cm do centro
                           para esquerda, medindo 12,5cm de
                           largura e 12,5cm altura,  com o logo da
                           prefeitura bordado na frente lado
                           esquerdo superior.   Os bolsos deverão
                           ter uma dobra reforço de 2,5cm de
                           largura na abertura. Fechamento do
                           jaleco na frente com 04 botões na mesma
                           cor do tecido. Colarinho com lapelas
                           esporte.  Cor a definir. Os tamanhos
                           deverão ser etiquetados conforme
                           padrões técnicos e deverão ser
                           entregues ensacados individualmente.
                           Tamanhos: P, M, G, GG ou XG.
                           Código do Produto: 10612
                           FOKOS CONFECÇÕES LTDA                          70,0000        1.750,0000

 19             25,0000 UN JALECO MANGA LONGA - BRIM LEVE
                           Confeccionado em tecido brim/sarja 3x1,
                           100% algodão, gramatura de 200 a 220
                           g/m2. Modelo unissex. Manga longa. Na
                           frente  2 bolsos chapados nas partes
                           laterais inferiores, com cantos
                           inferiores chanfrados, a 7cm do centro
                           para direita e esquerda, medindo 17cm x
                           17cm. Na frente um bolso chapado na
                           altura do peito, com os cantos
                           inferiores chanfrado, a 7cm do centro
                           para esquerda, medindo 12,5cm de
                           largura e 12,5cm altura,  com o logo da
                           prefeitura bordado na frente lado
                           esquerdo superior.   Os bolsos deverão
                           ter uma dobra reforço de 2,5cm de
                           largura na abertura. Fechamento do
                           jaleco na frente com 04 botões na mesma
                           cor do tecido. Colarinho com lapelas
                           esporte.  Cor a definir. Os tamanhos
                           deverão ser etiquetados conforme
                           padrões técnicos e deverão ser
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                           entregues ensacados individualmente.
                           Tamanhos: P, M, G, GG ou XG.
                           Código do Produto: 10611
                           FOKOS CONFECÇÕES LTDA                          69,5000        1.737,5000

 20             25,0000 UN JALECO MANGA CURTA BRIM LEVE
                           Confeccionado em tecido brim/sarja 3x1,
                           100% algodão, gramatura de 200 a 220
                           g/m2. Modelo unissex. Manga curta. Na
                           frente  2 bolsos chapados nas partes
                           laterais inferiores, com cantos
                           inferiores chanfrados, a 7cm do centro
                           para direita e esquerda, medindo 17cm x
                           17cm. Na frente um bolso chapado na
                           altura do peito, com os cantos
                           inferiores chanfrado, a 7cm do centro
                           para esquerda, medindo 12,5cm de
                           largura e 12,5cm altura,  com o logo da
                           prefeitura bordado na frente lado
                           esquerdo superior.   Os bolsos deverão
                           ter uma dobra reforço de 2,5cm de
                           largura na abertura. Fechamento do
                           jaleco na frente com 04 botões na mesma
                           cor do tecido. Colarinho com lapelas
                           esporte.  Cor a definir. Os tamanhos
                           deverão ser etiquetados conforme
                           padrões técnicos e deverão ser
                           entregues ensacados individualmente.
                           Tamanhos: P, M, G, GG ou XG.
                           Código do Produto: 9033
                           FOKOS CONFECÇÕES LTDA                          69,5000        1.737,5000

 21             25,0000 UN JALECO MANGA LONGA - SEMI SINTÉTICO
                           Confeccionado em tecido semi sintético/
                           oxfordine, no máximo 50% poliéster e
                           restante da composição em algodão.
                           Modelo unissex. Manga longa. Na frente
                           2 bolsos chapados nas partes laterais
                           inferiores, com cantos inferiores
                           chanfrados, a 7cm do centro para
                           direita e esquerda, medindo 17cm x
                           17cm. Na frente um bolso chapado na
                           altura do peito, com os cantos
                           inferiores chanfrado, a 7cm do centro
                           para esquerda, medindo 12,5cm de
                           largura e 12,5cm altura,  com o logo da
                           prefeitura bordado na frente lado
                           esquerdo superior.  Os bolsos deverão
                           ter uma dobra reforço de 2,5cm de
                           largura na abertura. Fechamento do
                           jaleco na frente com 04 botões na mesma
                           cor do tecido. Colarinho com lapelas
                           esporte.  Cor a definir. Os tamanhos
                           deverão ser etiquetados conforme
                           padrões técnicos e deverão ser
                           entregues ensacados individualmente.
                           Tamanhos: P, M, G, GG ou XG.
                           Código do Produto: 16342
                           FOKOS CONFECÇÕES LTDA                          68,5000        1.712,5000

 22             25,0000 UN JALECO MANGA CURTA - SEMI SINTÉTICO
                           Confeccionado em tecido semi sintético/
                           oxfordine, no máximo 50% poliéster e
                           restante da composição em algodão.
                           Modelo unissex. Manga curta. Na frente
                           2 bolsos chapados nas partes laterais
                           inferiores, com cantos inferiores
                           chanfrados, a 7cm do centro para
                           direita e esquerda, medindo 17cm x
                           17cm. Na frente um bolso chapado na
                           altura do peito, com os cantos
                           inferiores chanfrado, a 7cm do centro
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                           para esquerda, medindo 12,5cm de
                           largura e 12,5cm altura,  com o logo da
                           prefeitura bordado na frente lado
                           esquerdo superior.  Os bolsos deverão
                           ter uma dobra reforço de 2,5cm de
                           largura na abertura. Fechamento do
                           jaleco na frente com 04 botões na mesma
                           cor do tecido. Colarinho com lapelas
                           esporte.  Cor a definir. Os tamanhos
                           deverão ser etiquetados conforme
                           padrões técnicos e deverão ser
                           entregues ensacados individualmente.
                           Tamanhos: P, M, G, GG ou XG.
                           Código do Produto: 16343
                           FOKOS CONFECÇÕES LTDA                          67,5000        1.687,5000

 23             25,0000 UN JALECO 7/8 MANGA LONGA - BRIM PESADO
                           Confeccionado em tecido brim/sarja 3x1,
                           100% algodão, gramatura de 260 a 300
                           g/m2. Modelo unissex. Manga longa.  Com
                           abertura de 20cm na parte traseira. Na
                           frente  2 bolsos chapados nas partes
                           laterais inferiores, com cantos
                           inferiores chanfrados, a 7cm do centro
                           para direita e esquerda, medindo 17cm x
                           17cm. Na frente um bolso chapado na
                           altura do peito, com os cantos
                           inferiores chanfrado, a 7cm do centro
                           para esquerda, medindo 12,5cm de
                           largura e 12,5cm altura,  com o logo da
                           prefeitura bordado na frente lado
                           esquerdo superior.   Os bolsos deverão
                           ter uma dobra reforço de 2,5cm de
                           largura na abertura. Fechamento do
                           jaleco na frente com 04 botões na mesma
                           cor do tecido. Colarinho com lapelas
                           esporte.  Cor a definir. Os tamanhos
                           deverão ser etiquetados conforme
                           padrões técnicos e deverão ser
                           entregues ensacados individualmente.
                           Tamanhos: P, M, G, GG ou XG.
                           Código do Produto: 16344
                           FOKOS CONFECÇÕES LTDA                          74,5000        1.862,5000

 24             25,0000 UN JALECO 7/8 MANGA CURTA - BRIM PESADO
                           Confeccionado em tecido brim/sarja 3x1,
                           100% algodão, gramatura de 260 a 300
                           g/m2. Modelo unissex. Manga curta. Com
                           abertura de 20cm na parte traseira. Na
                           frente  2 bolsos chapados nas partes
                           laterais inferiores, com cantos
                           inferiores chanfrados, a 7cm do centro
                           para direita e esquerda, medindo 17cm x
                           17cm. Na frente um bolso chapado na
                           altura do peito, com os cantos
                           inferiores chanfrado, a 7cm do centro
                           para esquerda, medindo 12,5cm de
                           largura e 12,5cm altura,  com o logo da
                           prefeitura bordado na frente lado
                           esquerdo superior.   Os bolsos deverão
                           ter uma dobra reforço de 2,5cm de
                           largura na abertura. Fechamento do
                           jaleco na frente com 04 botões na mesma
                           cor do tecido. Colarinho com lapelas
                           esporte.  Cor a definir. Os tamanhos
                           deverão ser etiquetados conforme
                           padrões técnicos e deverão ser
                           entregues ensacados individualmente.
                           Tamanhos: P, M, G, GG ou XG.
                           Código do Produto: 16345
                           FOKOS CONFECÇÕES LTDA                          73,5000        1.837,5000
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 25             25,0000 UN JALECO 7/8 MANGA LONGA - BRIM LEVE
                           Confeccionado em tecido brim/sarja 3x1,
                           100% algodão, gramatura de 200 a 220
                           g/m2. Modelo unissex. Manga longa. Com
                           abertura de 20cm na parte traseira. Na
                           frente  2 bolsos chapados nas partes
                           laterais inferiores, com cantos
                           inferiores chanfrados, a 7cm do centro
                           para direita e esquerda, medindo 17cm x
                           17cm. Na frente um bolso chapado na
                           altura do peito, com os cantos
                           inferiores chanfrado, a 7cm do centro
                           para esquerda, medindo 12,5cm de
                           largura e 12,5cm altura,  com o logo da
                           prefeitura bordado na frente lado
                           esquerdo superior.   Os bolsos deverão
                           ter uma dobra reforço de 2,5cm de
                           largura na abertura. Fechamento do
                           jaleco na frente com 04 botões na mesma
                           cor do tecido. Colarinho com lapelas
                           esporte.  Cor a definir. Os tamanhos
                           deverão ser etiquetados conforme
                           padrões técnicos e deverão ser
                           entregues ensacados individualmente.
                           Tamanhos: P, M, G, GG ou XG.
                           Código do Produto: 16346
                           FOKOS CONFECÇÕES LTDA                          71,5000        1.787,5000

 26             25,0000 UN JALECO 7/8 MANGA CURTA - BRIM LEVE
                           Confeccionado em tecido brim/sarja 3x1,
                           100% algodão, gramatura de 200 a 220
                           g/m2. Modelo unissex. Manga curta. Com
                           abertura de 20cm na parte traseira. Na
                           frente  2 bolsos chapados nas partes
                           laterais inferiores, com cantos
                           inferiores chanfrados, a 7cm do centro
                           para direita e esquerda, medindo 17cm x
                           17cm. Na frente um bolso chapado na
                           altura do peito, com os cantos
                           inferiores chanfrado, a 7cm do centro
                           para esquerda, medindo 12,5cm de
                           largura e 12,5cm altura,  com o logo da
                           prefeitura bordado na frente lado
                           esquerdo superior.  Os bolsos deverão
                           ter uma dobra reforço de 2,5cm de
                           largura na abertura. Fechamento do
                           jaleco na frente com 04 botões na mesma
                           cor do tecido. Colarinho com lapelas
                           esporte.  Cor a definir. Os tamanhos
                           deverão ser etiquetados conforme
                           padrões técnicos e deverão ser
                           entregues ensacados individualmente.
                           Tamanhos: P, M, G, GG ou XG.
                           Código do Produto: 16347
                           FOKOS CONFECÇÕES LTDA                          69,5000        1.737,5000

 27             25,0000 UN JALECO 7/8 MANGA LONGA - SEMI SINTÉTICO
                           Confeccionado em tecido semi sintético/
                           oxfordine, no máximo 50% poliéster e
                           restante da composição em algodão.
                           Modelo unissex. Manga longa. Com
                           abertura de 20cm na parte traseira. Na
                           frente  2 bolsos chapados nas partes
                           laterais inferiores, com cantos
                           inferiores chanfrados, a 7cm do centro
                           para direita e esquerda, medindo 17cm x
                           17cm. Na frente um bolso chapado na
                           altura do peito, com os cantos
                           inferiores chanfrado, a 7cm do centro
                           para esquerda, medindo 12,5cm de
                           largura e 12,5cm altura,  com o logo da
                           prefeitura bordado na frente lado
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                           esquerdo superior.  Os bolsos deverão
                           ter uma dobra reforço de 2,5cm de
                           largura na abertura. Fechamento do
                           jaleco na frente com 04 botões na mesma
                           cor do tecido. Colarinho com lapelas
                           esporte.  Cor a definir. Os tamanhos
                           deverão ser etiquetados conforme
                           padrões técnicos e deverão ser
                           entregues ensacados individualmente.
                           Tamanhos: P, M, G, GG ou XG.
                           Código do Produto: 16348
                           FOKOS CONFECÇÕES LTDA                          69,5000        1.737,5000

 28             25,0000 UN JALECO 7/8 MANGA CURTA - SEMI SINTÉTICO
                           Confeccionado em tecido semi sintético/
                           oxfordine, no máximo 50% poliéster e
                           restante da composição em algodão.
                           Modelo unissex. Manga curta.  Com
                           abertura de 20cm na parte traseira.Na
                           frente  2 bolsos chapados nas partes
                           laterais inferiores, com cantos
                           inferiores chanfrados, a 7cm do centro
                           para direita e esquerda, medindo 17cm x
                           17cm. Na frente um bolso chapado na
                           altura do peito, com os cantos
                           inferiores chanfrado, a 7cm do centro
                           para esquerda, medindo 12,5cm de
                           largura e 12,5cm altura,  com o logo da
                           prefeitura bordado na frente lado
                           esquerdo superior.  Os bolsos deverão
                           ter uma dobra reforço de 2,5cm de
                           largura na abertura. Fechamento do
                           jaleco na frente com 04 botões na mesma
                           cor do tecido. Colarinho com lapelas
                           esporte.  Cor a definir. Os tamanhos
                           deverão ser etiquetados conforme
                           padrões técnicos e deverão ser
                           entregues ensacados individualmente.
                           Tamanhos: P, M, G, GG ou XG.
                           Código do Produto: 16349
                           FOKOS CONFECÇÕES LTDA                          67,5000        1.687,5000

 29            150,0000 UN JALECO MANGA LONGA
                           Em seletel ou oxford,  na cor branca,
                           mangas longas com bainha sem punho,
                           gola polo, sem bolsos,   abertura
                           frontal para vestir e desvestir em toda
                           a extensão fechada por botões e vista
                           para cobri-los (botões escondidos),
                           acabamento em costura dupla na gola,
                           mangas e bainha, com logo da prefeitura
                           bordado na frente lado esquerdo
                           superior.  Os tamanhos deverão ser
                           etiquetados conforme padrões técnicos e
                           deverão ser entregues ensacados
                           individualmente. Tamanhos: P, M, G, GG
                           ou XG.
                           Código do Produto: 12909
                           FOKOS CONFECÇÕES LTDA                          67,5000       10.125,0000

 30            150,0000 UN JALECO MANGA CURTA
                           Em seletel ou oxford,  na cor branca,
                           mangas curtas com bainha sem punho,
                           gola polo, sem bolsos,   abertura
                           frontal para vestir e desvestir em toda
                           a extensão fechada por botões e vista
                           para cobri-los (botões escondidos),
                           acabamento em costura dupla na gola,
                           mangas e bainha, com logo da prefeitura
                           bordado na frente lado esquerdo
                           superior.  Os tamanhos deverão ser
                           etiquetados conforme padrões técnicos e
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                           deverão ser entregues ensacados
                           individualmente. Tamanhos: P, M, G, GG
                           ou XG.
                           Código do Produto: 10813
                           FOKOS CONFECÇÕES LTDA                          66,5000        9.975,0000

 31            120,0000 UN GUARDA PÓ MANGA LONGA - COM FAIXAS REFLETIVAS
                           Guarda pó 3/4  com abertura atrás, em
                           tecido Sarja 3/1 67 algodão e 33%
                           poliéster,  gramatura de 260 a 276
                           g/m²; Característica do Tecido: Solidez
                           da Cor à lavagem AATCC 61. Solidez da
                           Cor a fricção AATCC 8. Propriedades
                           Físicas: Resistência a Tração ASTM D
                           5034. Resistência ao Rasgo ASTM D 2261
                           e ASTM D 1424. Resistência a Abrasão
                           ISSO 12947 -Mét. 2-3 (Martindale)
                           {ciclos} Esgarçamento NBR 9925 após 01
                           ciclo AATCC 135 (1) (V) (Ai) {mm}. Cor
                           a definir. Na frente dois bolsos
                           laterais inferiores abaixo da cintura a
                           60 cm  da junção da golo no ombro e 7cm
                           do centro para direita e esquerda um
                           bolso do lado esquerdo e no lado
                           direito, chapados com canto quebrado
                           medindo 17cm x 17 cm; Na altura do
                           peito bolso chapado com canto qebrado
                           no lado esquerdo medindo 14 cm de
                           largura13,5 cm altura a 24 cm  abaixo
                           da costura da junção da gola no ombro e
                           5 cm do centro para esquerda; Bolsos
                           chapados costurados com pespontos
                           duplos. Os bolsos deverão ter uma dobra
                           reforço de 2,8 cm de largura  na
                           abertura e esta pespontada com costuras
                           duplas de trama interna ou com costura
                           dupla simples com acabamento em
                           overlock para evitar o desfilamento.
                           Fechamento do guarda-pó  na frente com
                           4 botões  de dois furos N.º 28, na cor
                           branca ou incolor, com vista embutida
                           de 3,5 cm e 4 caseas que se
                           apresentarão encobertos; Botões deverão
                           ser pregado com máquina de 26 pontos;
                           Caseas para botões feitos c/ máquina
                           caseadeira industrial; Para costurar
                           deverá ser utilizado linha n.º 80 para
                           todas as operações  e a cor em
                           concordância com o tecido; Todos os
                           inícios e fins de costura devem ser
                           arrematados; Fechamentos das laterais,
                           das mangas do ombro e colocação das
                           mangas, com costuras em interlock
                           bitola ou média; Colorinho com lapelas
                           esporte sem entreleda, colocação do
                           colarinho com máquina intelock 4 fios e
                           rebatido com pespontos simples, na
                           largura de 7mm da borda; Bainha
                           inferior e das mangas feitas com
                           máquina de pespontos simples;
                           Colocação de faixa refletiva em
                           material 100% poliéster na cor LARANJA
                           com largura de 50mm e aplicação de
                           refletivo PRATA no centro com 20mm, a
                           mesma deverá atender à NORMA ABNT NBR
                           15292 costurada  nas mangas a 40cm
                           abaixo da junção da costura do ombro
                           com a manga envolvendo por completo a
                           manga, no braço esquerdo e direito. A
                           mesma faixa refletiva costurada na
                           altura da barriga  a 10 cm  abaixo da
                           parte inferior do bolso localizadono
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                           peito lado esquerdo  e envolvendo toda
                           a peça na horizontal.   A etiqueta
                           deverá ser de pano costurada
                           internamente contendo as letras
                           perfeitamente legíveis e identificação
                           do fabricante, o número do tamanho,
                           identificação das fibras e o código de
                           cuidados para conservação de artigos
                           têxteis. Além da etiqueta do
                           confeccionista deverá ser costurada
                           junto à etiqueta do fabricante do
                           tecido, conforme Regulamento Técnico de
                           Etiquetagem de Produtos Têxteis
                           INMETRO.  Com logo da prefeitura
                           bordado na frente lado esquerdo. Os
                           tamanhos deverão ser etiquetados
                           conforme padrões técnicos e deverão ser
                           entregues ensacados individualmente.
                           Tamanhos: P, M, G, GG ou XG.
                           Código do Produto: 9032
                           FOKOS CONFECÇÕES LTDA                          83,5000       10.020,0000

 Lote 3: Uniformes Calça

 32            120,0000 UN CALÇA BRIM LEVE
                           Calça com elástico cós total e cadarço
                           por dentro, com dois bolsos externos
                           atrás e lateral unissex, tecido de brim
                           profissional misto 200g/m2, 67%
                           algodão, 33% poliester.  Cor a definir.
                           Tamanho P,M,G,GG ou XG, conforme
                           padrões técnicos e deverão ser
                           entregues individualmente.
                           Código do Produto: 10614
                           FOKOS CONFECÇÕES LTDA                          45,0000        5.400,0000

 33             25,0000 UN CALÇA BRIM PESADO
                           Confeccionado em tecido brim/sarja 3x1,
                           100% algodão, gramatura de 260 a
                           300g/m2. Modelo unissex. Cós com
                           elástico colocado ao redor da cintura
                           com altura de 4,0cm, com regulagem
                           através de cordão de algodão. Na frente
                           com 02 bolsos, do  lado direito e lado
                           esquerdo, internos com abertura tipo
                           faca, medindo 18cm de largura e 30cm de
                           altura, costurados com costura dupla,
                           um dos lados de cada bolso lateral
                           deverá ser embutido na costura de
                           fechamento das laterais da calça.
                           Atrás, 2 bolsos traseiros chapados, com
                           cantos inferiores chanfrados, medindo
                           14cm de largura  x 15cm de altura, no
                           lado direito e lado esquerdo, com uma
                           dobra de reforço de 2,0cm de largura na
                           abertura. Cor a definir. Os tamanhos
                           deverão ser etiquetados conforme
                           padrões técnicos e deverão ser
                           entregues ensacados individualmente.
                           Tamanhos: P, M, G, GG ou XG.
                           Código do Produto: 10615
                           FOKOS CONFECÇÕES LTDA                          46,0000        1.150,0000

 34             25,0000 UN CALÇA DE ABRIGO - UNISSEX
                           Confeccionada em tecido em malha
                           colegial lisa, 300g/m2, sem pelúcia,
                           com composição aproximada de 65%
                           poliester e 35% algodão (podendo variar
                           10% em cada composição). Cós com
                           elástico ajustável, bolso nas laterais
                           embutidos com abertura tipo faca. Cor a
                           definir. Os tamanhos deverão ser
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                           etiquetados conforme padrões técnicos e
                           deverão ser entregues ensacados
                           individualmente. Tamanhos: P, M, G, GG
                           ou XG.
                           Código do Produto: 10622
                           FOKOS CONFECÇÕES LTDA                          60,0000        1.500,0000

 35             25,0000 UN CALÇA DE SUPLEX FEMININA
                           Confeccionada em tecido elástico com
                           composição 88% poliamida e 12%
                           elastano, gramatura 370gm/m2,
                           garantindo ausência de transparência
                           com cós largo, sem bolsos. Os tamanhos
                           deverão ser etiquetados conforme
                           padrões técnicos e deverão ser
                           entregues ensacados individualmente.
                           Tamanhos: P, M, G, GG ou XG.
                           Código do Produto: 13716
                           FOKOS CONFECÇÕES LTDA                          70,0000        1.750,0000

 36             25,0000 UN BERMUDA DE BRIM PESADO
                           Confeccionado em tecido brim/sarja 3x1,
                           100% algodão, gramatura de 260 a
                           300g/m2. Modelo unissex. Cós com
                           elástico colocado ao redor da cintura
                           com altura de 4,0cm, com regulagem
                           através de cordão de algodão. Na frente
                           com 02 bolsos, do  lado direito e lado
                           esquerdo, internos com abertura tipo
                           faca, medindo 18cm de largura e 30cm de
                           altura, costurados com costura dupla,
                           um dos lados de cada bolso lateral
                           deverá ser embutido na costura de
                           fechamento das laterais da bermuda.
                           Atrás, 2 bolsos traseiros chapados, com
                           cantos inferiores chanfrados, medindo
                           14cm de largura  x 15cm de altura, no
                           lado direito e lado esquerdo, com uma
                           dobra de reforço de 2,0cm de largura na
                           abertura.  Comprimento até o joelho.
                           Cor a definir. Os tamanhos deverão ser
                           etiquetados conforme padrões técnicos e
                           deverão ser entregues ensacados
                           individualmente. Tamanhos: P, M, G, GG
                           ou XG.
                           Código do Produto: 16350
                           FOKOS CONFECÇÕES LTDA                          43,0000        1.075,0000

 37             25,0000 UN BERMUDA DE BRIM LEVE
                           Confeccionado em tecido brim/sarja 3x1,
                           100% algodão, gramatura de 200 a
                           220g/m2. Modelo unissex. Cós com
                           elástico colocado ao redor da cintura
                           com altura de 4,0cm, com regulagem
                           através de cordão de algodão. Na frente
                           com 02 bolsos, do  lado direito e lado
                           esquerdo, internos com abertura tipo
                           faca, medindo 18cm de largura e 30cm de
                           altura, costurados com costura dupla,
                           um dos lados de cada bolso lateral
                           deverá ser embutido na costura de
                           fechamento das laterais da bermuda.
                           Atrás, 2 bolsos traseiros chapados, com
                           cantos inferiores chanfrados, medindo
                           14cm de largura  x 15cm de altura, no
                           lado direito e lado esquerdo, com uma
                           dobra de reforço de 2,0cm de largura na
                           abertura. Comprimento até o joelho.
                           Cor a definir. Os tamanhos deverão ser
                           etiquetados conforme padrões técnicos e
                           deverão ser entregues ensacados
                           individualmente. Tamanhos: P, M, G, GG
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                           ou XG.
                           Código do Produto: 16351
                           FOKOS CONFECÇÕES LTDA                          43,0000        1.075,0000

 38            150,0000 UN CALÇA
                           Cor branca, sem bolso, com elástico na
                           cintura. Em oxford. Os tamanhos deverão
                           ser etiquetados conforme padrões
                           técnicos e deverão ser entregues
                           ensacados individualmente. Tamanhos: P,
                           M, G, GG ou XG.
                           Código do Produto: 16353
                           FOKOS CONFECÇÕES LTDA                          43,0000        6.450,0000

 39            200,0000 UN CALÇA SARJA 3/1 COM FAIXAS REFLETIVAS
                           Calça tecido Sarja 3/1 67% algodão e,
                           33% poliester, gramatura de 260 a 276
                           g/m²; Característica do Tecido: Solidez
                           da Cor à lavagem AATCC 61. Solidez da
                           Cor a fricção AATCC 8. Propriedades
                           Físicas: Resistência a Tração ASTM D
                           5034. Resistência ao Rasgo ASTM D 2261
                           e ASTM D 1424. Resistência a Abrasão
                           ISSO 12947 -Mét. 2-3 (Martindale)
                           {ciclos} Esgarçamento NBR 9925 após 01
                           ciclo AATCC 135 (1) (V) (Ai) {mm}. Cor
                           a definir, cós com largura de 4cm com 4
                           costuras, com cordão de alta
                           resistência 100% algodão para uso em
                           confecção de roupas com diâmetro de 5mm
                           e com passantes. Abertura frontal
                           falsa, canto inferior arredondado e
                           acabamento com costura dupla. Bolsos na
                           frente do lado direito e do lado
                           esquerdo internos com abertura tipo
                           faca medindo 20 cm de largura e 33cm de
                           altura costurados com costura dupla, um
                           dos lados de cada bolso lateral deverá
                           ser embutido na costura de fechamento
                           nas laterais da calça. Bolso traseiro
                           no lado direito, medindo 14cm de
                           largura e 16cm de altura com uma dobra
                           de reforço de 2cm de largura na
                           abertura e com costura dupla simples
                           com acabamento em overlock para evitar
                           o desfilamento. Fechamento das
                           laterais, entre pernas, gancho
                           dianteiro e gancho traseiro, deverão
                           ser costurados com costura de 2 agulhas
                           paralelas, frente da calça bragueta
                           falsa sem abertura, bainha da calça com
                           acabamento em overlock e dobra mínima
                           de 1,5cm. Para costurar deverá ser
                           utilizado linha nº80 para todas as
                           operações e a cor em concordância com o
                           tecido, todos os inícios e fins de
                           costura devem ser travetados. Colocação
                           de faixa refletiva em material 100%
                           poliéster na cor LARANJA com largura de
                           50mm e aplicação de refletivo PRATA no
                           centro com 20mm, a mesma deverá atender
                           à NORMA ABNT NBR/2013 costurada ao
                           redor das pernas a 25cm acima da barra
                           da calça. A etiqueta deverá ser de pano
                           costurada internamente contendo as
                           letras perfeitamente legíveis e
                           identificação do fabricante, o número
                           do tamanho, identificação das fibras e
                           o código de cuidados para conservação
                           de artigos têxteis. Além da etiqueta do
                           confeccionista deverá ser costurada
                           junto à etiqueta do fabricante do
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                           tecido, conforme Regulamento Técnico de
                           Etiquetagem de Produtos Têxteis
                           INMETRO. Os tamanhos deverão ser
                           etiquetados conforme padrões técnicos e
                           deverão ser entregues ensacados
                           individualmente. Tamanhos: P, M, G, GG
                           ou XG.
                           Código do Produto: 16355
                           FOKOS CONFECÇÕES LTDA                          58,0000       11.600,0000

 Lote 4: Uniformes Jaqueta

 40            120,0000 UN JAQUETA
                           Tecido nylon paraqueda
                           impermeabilizado, 100% poliamida,
                           gramatura 200g/ml,  cor a definir,
                           forrada com fibra térmica nº100 em
                           matelasse 5cm x 5cm aproximadamente. A
                           jaqueta deverá ter capuz removível com
                           zíper em nylon forrado com moletom,
                           punhos embutidos, e ribana na gola,
                           dois bolsos embutidos na parte frontal
                           com 20 cm de abertura, bolso chapado
                           interno, fechamento frontal com zíper e
                           vista de aproximadamente 5cm com botões
                           metálicos de pressão.  A jaqueta deverá
                           ser costurada e prespontada com máquina
                           de duas agulhas paralelas com linha de
                           nylon 100% poliamida.  Com o brasão da
                           Prefeitura bordado na parte superior
                           lado esquerdo. A etiqueta deverá ser de
                           pano costurada internamente contendo as
                           letras perfeitamente legíveis e
                           identificação do fabricante, o número
                           do tamanho, identificação das fibras e
                           o código de cuidados para conservação
                           de artigos têxteis conforme Regulamento
                           Técnico de Etiquetagem de Produtos
                           Têxteis  INMETRO. Tamanhos P, M, G, GG
                           e EXG.
                           Código do Produto: 3452
                           FOKOS CONFECÇÕES LTDA                         225,0000       27.000,0000

 41             80,0000 UN JAQUETA COM FIBRA TÉRMICA- COM CAPUZ
                           Com capuz removível, confeccionada em
                           tecido externo nylon 100
                           impermeabilizado, com composição 100%
                           poliamida, forrada com mesmo tecido em
                           nylon sem resina, com fibra siliconada
                           150g. Forro e acabamento interno todo
                           costurado em matelassê na cor do tecido
                           externo.  Fechamento com zíper tipo
                           dente de gato, na parte frontal. Com
                           dois bolsos embutidos verticais
                           laterais, do lado direito e esquerdo,
                           com abertura de 18 cm, comk vivos de
                           3cm. Com um bolso interno chapado,
                           medindo 14cm  x 14cm. Logo da
                           prefeitura bordado na frente lado
                           esquerdo superior. Gola forrada. Capuz
                           removível, fixado com zíper. Cor a
                           definir. Os tamanhos deverão ser
                           etiquetados conforme padrões técnicos e
                           deverão ser entregues ensacados
                           individualmente. Tamanhos: P, M, G, GG
                           ou XG.
                           Código do Produto: 1026
                           FOKOS CONFECÇÕES LTDA                         225,0000       18.000,0000

 Lote 5: Uniforme Macação

 42             25,0000 UN MACACÃO  MANGA LONGA BRIM PESADO
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                           Confeccionado em tecido brim/sarja 3x1,
                           100% algodão, gramatura de 260 a
                           300g/m2.  Manga longa. Modelo unissex.
                           Na frente, ao lado esquerdo, na altura
                           do peito,  1 bolso chapado com cantos
                           inferiores chanfrados, medindo 16cm de
                           largura  x 17cm altura,  com o logo da
                           prefeitura bordado na frente lado
                           esquerdo superior.  Na frente, parte
                           inferior (calça), 02 bolsos, do lado
                           direito e lado esquerdo,  internos com
                           abertura tipo faca,  medindo 18cm de
                           largura e 35cm de altura, costurados
                           com costura dupla, um dos lados de cada
                           bolso lateral deverá ser embutido  na
                           costura de fechamento das laterais do
                           macacão.   Atrás, 2 bolsos traseiros
                           chapados, no lado direito e  lado
                           esquerdo, medindo 14cm de largura  e
                           16cm de altura, com uma dobra de
                           reforço de 2,0cm de largura na
                           abertura. Nas costas deverá ser
                           franzido no lado esquerdo  e direito
                           com dois pedaços de elástico c/11cm de
                           comprimento e 4cm de largura.
                           Fechamento na frente com zíper de
                           nylon, protegido por vista, modelo
                           dente de gato, 6mm, na cor combinando
                           como tecido do macacão.  Cor a definir.
                           Os tamanhos deverão ser etiquetados
                           conforme padrões técnicos e deverão ser
                           entregues ensacados individualmente.
                           Tamanhos: P, M, G, GG ou XG
                           Código do Produto: 10990
                           FOKOS CONFECÇÕES LTDA                         122,0000        3.050,0000

 43             25,0000 UN MACACÃO MANGA CURTA - BRIM PESADO
                           Confeccionado em tecido brim/sarja 3x1,
                           100% algodão, gramatura de 260 a
                           300g/m2.  Manga curta. Modelo unissex.
                           Na frente, ao lado esquerdo, na altura
                           do peito,  1 bolso chapado com cantos
                           inferiores chanfrados, medindo 16cm de
                           largura  x 17cm altura,  com o logo da
                           prefeitura bordado na frente lado
                           esquerdo superior.  Na frente, parte
                           inferior (calça), 02 bolsos, do lado
                           direito e lado esquerdo,  internos com
                           abertura tipo faca,  medindo 18cm de
                           largura e 35cm de altura, costurados
                           com costura dupla, um dos lados de cada
                           bolso lateral deverá ser embutido  na
                           costura de fechamento das laterais do
                           macacão.   Atrás, 2 bolsos traseiros
                           chapados, no lado direito e  lado
                           esquerdo, medindo 14cm de largura  e
                           16cm de altura, com uma dobra de
                           reforço de 2,0cm de largura na
                           abertura. Nas costas deverá ser
                           franzido no lado esquerdo  e direito
                           com dois pedaços de elástico c/11cm de
                           comprimento e 4cm de largura.
                           Fechamento na frente com zíper de
                           nylon, protegido por vista, modelo
                           dente de gato, 6mm, na cor combinando
                           como tecido do macacão.  Cor a definir.
                           Os tamanhos deverão ser etiquetados
                           conforme padrões técnicos e deverão ser
                           entregues ensacados individualmente.
                           Tamanhos: P, M, G, GG ou XG.
                           Código do Produto: 10616
                           FOKOS CONFECÇÕES LTDA                         120,0000        3.000,0000
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 44             25,0000 UN MACACÃO MANGA LONGA BRIM LEVE
                           Confeccionado em tecido brim/sarja 3x1,
                           100% algodão, gramatura de 200 a
                           220g/m2.  Manga longa. Modelo unissex.
                           Na frente, ao lado esquerdo, na altura
                           do peito,  1 bolso chapado com cantos
                           inferiores chanfrados, medindo 16cm de
                           largura  x 17cm altura,  com o logo da
                           prefeitura bordado na frente lado
                           esquerdo superior.  Na frente, parte
                           inferior (calça), 02 bolsos, do lado
                           direito e lado esquerdo,  internos com
                           abertura tipo faca,  medindo 18cm de
                           largura e 35cm de altura, costurados
                           com costura dupla, um dos lados de cada
                           bolso lateral deverá ser embutido  na
                           costura de fechamento das laterais do
                           macacão.   Atrás, 2 bolsos traseiros
                           chapados, no lado direito e  lado
                           esquerdo, medindo 14cm de largura  e
                           16cm de altura, com uma dobra de
                           reforço de 2,0cm de largura na
                           abertura. Nas costas deverá ser
                           franzido no lado esquerdo  e direito
                           com dois pedaços de elástico c/11cm de
                           comprimento e 4cm de largura.
                           Fechamento na frente com zíper de
                           nylon, protegido por vista, modelo
                           dente de gato, 6mm, na cor combinando
                           como tecido do macacão.  Cor a definir.
                           Os tamanhos deverão ser etiquetados
                           conforme padrões técnicos e deverão ser
                           entregues ensacados individualmente.
                           Tamanhos: P, M, G, GG ou XG.
                           Código do Produto: 16352
                           FOKOS CONFECÇÕES LTDA                         120,0000        3.000,0000

 45             25,0000 UN MACACÃO MANGA CURTA - BRIM LEVE
                           Confeccionado em tecido brim/sarja 3x1,
                           100% algodão, gramatura de 200 a
                           220g/m2.  Manga curta. Modelo unissex.
                           Na frente, ao lado esquerdo, na altura
                           do peito,  1 bolso chapado com cantos
                           inferiores chanfrados, medindo 16cm de
                           largura  x 17cm altura,  com o logo da
                           prefeitura bordado na frente lado
                           esquerdo superior.  Na frente, parte
                           inferior (calça), 02 bolsos, do lado
                           direito e lado esquerdo,  internos com
                           abertura tipo faca,  medindo 18cm de
                           largura e 35cm de altura, costurados
                           com costura dupla, um dos lados de cada
                           bolso lateral deverá ser embutido  na
                           costura de fechamento das laterais do
                           macacão.   Atrás, 2 bolsos traseiros
                           chapados, no lado direito e  lado
                           esquerdo, medindo 14cm de largura  e
                           16cm de altura, com uma dobra de
                           reforço de 2,0cm de largura na
                           abertura. Nas costas deverá ser
                           franzido no lado esquerdo  e direito
                           com dois pedaços de elástico c/11cm de
                           comprimento e 4cm de largura.
                           Fechamento na frente com zíper de
                           nylon, protegido por vista, modelo
                           dente de gato, 6mm, na cor combinando
                           como tecido do macacão.  Cor a definir.
                           Os tamanhos deverão ser etiquetados
                           conforme padrões técnicos e deverão ser
                           entregues ensacados individualmente.
                           Tamanhos: P, M, G, GG ou XG.
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                           Código do Produto: 855
                           FOKOS CONFECÇÕES LTDA                         118,0000        2.950,0000

 Lote 6: Uniformes Camisa

 46            150,0000 UN CAMISA POLO MANGA LONGA
                           Confeccionada em tecido piquet inglês,
                           com fio tramado com 01 fibra, gramatura
                           mínima 240g/m2, com composição
                           aproximada 53% algodão e 47% poliester
                           (podendo variar em 5% cada composição).
                           Manga longa. Gola em ribana, Com 3
                           botões na abertura frontal junto à
                           gola, com caseados na horizontal. Com
                           gola, botões e aviamentos na cor do
                           tecido. Punho simples com barra de 2cm.
                           Modelagem separada em masculina e
                           feminina. Logo da prefeitura bordado na
                           frente lado esquerdo superior.  Os
                           tamanhos deverão ser etiquetados
                           conforme padrões técnicos e deverão ser
                           entregues ensacados individualmente.
                           Tamanhos: P, M, G, GG ou XG.
                           Código do Produto: 10620
                           FOKOS CONFECÇÕES LTDA                          52,0000        7.800,0000

 47            150,0000 UN CAMISA POLO MANGA CURTA
                           Confeccionada em tecido piquet inglês,
                           com fio tramado com 01 fibra, gramatura
                           mínima 240g/m2, com composição
                           aproximada 53% algodão e 47% poliester
                           (podendo variar em 5% cada composição).
                           Manga curta. Gola em ribana, Com 3
                           botões na abertura frontal junto à
                           gola, com caseados na horizontal. Com
                           gola, botões e aviamentos na cor do
                           tecido. Punho simples com barra de 2cm.
                           Modelagem separada em masculina e
                           feminina. Logo da prefeitura bordado na
                           frente lado esquerdo superior.  Os
                           tamanhos deverão ser etiquetados
                           conforme padrões técnicos e deverão ser
                           entregues ensacados individualmente.
                           Tamanhos: P, M, G, GG ou XG.
                           Código do Produto: 10619
                           FOKOS CONFECÇÕES LTDA                          51,0000        7.650,0000

 48            120,0000 UN CAMISETA MANGA LONGA
                           Confeccionada em tecido poliviscose,
                           composição aproximada 65% poliester e
                           35% viscose (podendo variar em 4% cada
                           composição), anti pilling, gramatura
                           mínima 185g/m2. Manga longa. Gola
                           redonda, com acabamento em ribana
                           poliviscose, com largura de 2,5cm,
                           malha sanfonada, na mesma cor do
                           tecido. Bainha de acabamento do punho
                           com ribana mesmo tecido da gola de 5cm.
                           Modelagem separada em masculina e
                           feminina.  Logo da prefeitura bordado
                           na frente lado esquerdo superior.  Os
                           tamanhos deverão ser etiquetados
                           conforme padrões técnicos e deverão ser
                           entregues ensacados individualmente.
                           Tamanhos: P, M, G, GG ou XG.
                           Código do Produto: 1025
                           FOKOS CONFECÇÕES LTDA                          34,0000        4.080,0000

 49            120,0000 UN CAMISETA MANGA CURTA
                           Confeccionada em tecido poliviscose,
                           composição aproximada 65% poliester e
                           35% viscose (podendo variar em 4% cada
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                           composição), anti pilling, gramatura
                           mínima 185g/m2. Manga curta. Gola
                           redonda, com acabamento em ribana
                           poliviscose, com largura de 2,5cm,
                           malha sanfonada, na mesma cor do
                           tecido. Bainha de acabamento do punho
                           com ribana mesmo tecido da gola de 5cm.
                           Modelagem separada em masculina e
                           feminina.  Logo da prefeitura bordado
                           na frente lado esquerdo superior.  Os
                           tamanhos deverão ser etiquetados
                           conforme padrões técnicos e deverão ser
                           entregues ensacados individualmente.
                           Tamanhos: P, M, G, GG ou XG.
                           Código do Produto: 1027
                           FOKOS CONFECÇÕES LTDA                          33,0000        3.960,0000

 50            200,0000 UN CAMISETA DE MALHA MANGA CURTA  - COM FAIXAS REFLETIVAS
                           Camiseta em tecido poliviscose 65%
                           poliéster e 35% viscose, anti pilling,
                           gramatura mínima 185g/m2, cor a
                           definir, gola redonda com ribana na
                           mesma cor. Ribana em poliscose 65%
                           poliéster e 35% viscose, malha
                           sanfonada, gramatura 240g/m2 no mesmo
                           padrão de qualidade exigida para o
                           tecido, gola com largura de 2,5cm (gola
                           pronta), aplicada em máquina galoneira
                           de 2 agulhas. Bainha da camiseta em
                           costura galoneira de 2 agulhas; para
                           costura deverá ser utilizada linha nº
                           120 para todas as operações e a cor em
                           concordância com o tecido. Colocação de
                           faixa refletiva em material 100%
                           poliéster na cor LARANJA com largura de
                           50mm e aplicação de refletivo PRATA no
                           centro com 20mm, a mesma deverá atender
                           à NORMA ABNT NBR/2013, costuradas nas
                           mangas a 17cm abaixo da junção da
                           costura do ombro com a manga, não
                           envolvendo por completo a manga,
                           ficando 1cm para cada lado da costura
                           da manga no braço direito e esquerdo, a
                           mesma faixa na cintura costurada a 10cm
                           acima da barra da camiseta não
                           envolvendo toda a peça, ficando espaço
                           de 2cm no lado esquerdo e 2cm no lado
                           direito da costura da camiseta. A
                           etiqueta deverá ser de pano costurada
                           internamente contendo as letras
                           perfeitamente legíveis e identificação
                           do fabricante, o número do tamanho,
                           identificação das fibras e o código de
                           cuidados para conservação de artigos
                           têxteis. Além da etiqueta do
                           confeccionista deverá ser costurada
                           junto à etiqueta do fabricante do
                           tecido, conforme Regulamento Técnico de
                           Etiquetagem de Produtos Têxteis
                           INMETRO. Logo da prefeitura bordado na
                           frente lado esquerdo superior.  Os
                           tamanhos deverão ser etiquetados
                           conforme padrões técnicos e deverão ser
                           entregues ensacados individualmente.
                           Tamanhos: P, M, G, GG ou XG.
                           Código do Produto: 16357
                           FOKOS CONFECÇÕES LTDA                          42,5000        8.500,0000

 Lote 7: Uniformes Capa de Chuva

 51            100,0000 UN CAPA DE CHUVA IMPERMEÁVEL - COM FAIXAS REFLETIVAS
                           Com tecido impermeável de nylon
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                           emborrachado e costura impermeável, na
                           espessura 0,20 (zero vírgula vinte) mm,
                           poliamida 190 (cento e noventa) fios,
                           com base em polivinil cloreto e
                           espessura total de 0,20 (zero vírgula
                           vinte)mm, manga longa com elástico nos
                           punhos; zíper de nylon nº 05 (cinco),
                           cor branca; capuz fixo soldado com aba
                           transparente de PVC, ajustável com
                           cordão de poliéster de 3mm. O
                           fechamento da capa deverá ser costurado
                           com linha 100% poliéster nº 60
                           (sessenta), com máquina reta e
                           acabamento com máquina overloque e
                           impermeabilizada com adesivo aquoso em
                           poliuretano (PU); capuz fixo (com aba)
                           ajustado por 2 (dois) cadarços
                           paralelos com regulador e ponteira de
                           PVC, punhos ajustados com elástico de
                           20mm de largura; os  pontos de saída do
                           cadarço do capuz deverão ser reforçados
                           com ilhoses. Deverá possuir ventilação
                           nas partes anterior e posterior do
                           tórax, constituídas de orifício de 20
                           mm de diâmetro e coberto por pala
                           confeccionada no mesmo tecido, isto é,
                           nylon emborrachado; o zíper deve ser
                           colocado de modo que fique a 5cm da
                           gola e a 40 cm da barra. Deverá ser
                           protegido por uma pala com zíper que
                           deverá ser montado no sentido contrário
                           ao fechamento da capa. A capa deverá
                           ser confeccionada com o comprimento de
                           130 (cento e trinta) cm e com o lado
                           emborrachado externo, propiciando o
                           conforto e higiene. A capa deverá
                           possuir faixa refletiva e
                           microprismática de 25 mm x 23 cm em
                           cada lado na cor cinza prateada nas
                           costas sobre a pala de ventilação e na
                           frente. A capa deverá ser identificada
                           de forma legível, com o nome do
                           fabricante, nº do lote, mês e ano de
                           fabricação. Tamanhos P, M, G, GG e EXG.
                           Com logo da prefeitura bordado na
                           frente lado esquerdo. Os tamanhos devem
                           ser etiquetados conforme padrões
                           técnicos e serem entregues ensacados
                           individualmente. Cor a definir. A
                           empresa deverá apresentar  amostra da
                           capa de chuva no prazo de 05 (cinco)
                           dias úteis,  após ser declarado
                           vencedor.   Certificado de Aprovação
                           (CA), emitido pelo MTE.
                           Código do Produto: 16359
                           DAVANTI COMERCIO MERCANTIL LTDA               224,0000       22.400,0000
                           Código do Produto: 16359
                           FOKOS CONFECÇÕES LTDA                         225,0000       22.500,0000

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.

http://www.canela.rs.gov.br/
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3 – O licitante/fornecedor deverá, obrigatoriamente, cumprir todas as condições
estabelecidas no edital 39/2018, 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.

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, 23 de outubro de 2018.

Constantino Orsolin
Prefeito Municipal


