
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 24/06/2021, 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 45/2021, a Comissão de Pregão, com a
participação das empresas relacionadas abaixo:

CLAUDIA V THOMAS DE MELLO EIRELI
OPERACIONAIS CALCADOS COMERCIO DE CALCADOS LTDA

1 – A presente ATA tem por objeto Registro de preços para aquisição de uniformes
para Corpo de Bombeiros, padrão CBMRS, à sere 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: LOTE 01
  1             15,0000 UN CAMISA  RIPSTOP BOMBEIRO MILITAR
                           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
                           inferiores : bolsos chapados com fole
                           somente na laterla externa. O
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                           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: 13269
                           CLAUDIA V THOMAS DE MELLO EIRELI              154,0000          2.310,00
                           Marca.: Vestho/Cláudia V Thomas de Mello Eireli

  2             20,0000 UN CALÇA MODELO COMBATE RIPSTOP BOMBEIRO MILITAR
                           Calça em tecido rip stop AZUL MARINHO
                           67% poliester 33% algodão confeccionada
                           de forma ligeramente tronco-cônica,
                           boca inferior seccionada obliquamente
                           de frente para retaguarda, tendo 22cm
                           minimo aumentando gradualmente de
                           largura em todos os tamanhos, e na
                           altura do joelho no mínimo com 22cm
                           sendo esta ultima medida usada somente
                           até o tamanho medio ( cintura 36), os
                           demais sofrerão aumentos de acordo com
                           a ampliação com 2(dois) bolsos na
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                           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 com 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 nº40, com 4cm
                           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 clça, bainha tipo tubo com 1,5 cm 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 tamanhp 48.
                           deverá ter traveter nos cantos
                           superiores. estes bolsos deverão estar
                           colocados a 25cm a baixo da beira do
                           cós na costura lateral nos tamanhos
                           até48 e nos demais de acordo com a
                           ampliação. chapeados em forma
                           retangulat com borda na parte superior
                           de 2,5cm de largura e acabaento com
                           ponto royal viradas para dentro.
                           joelheira: reforço do mesmo tecido tipo
                           joelheiras matelado na própria pela com
                           desenho de 4cmx4cm a joelheira é feita
                           na distância de 46cm da beira do cós.
                           Código do Produto: 13270
                           CLAUDIA V THOMAS DE MELLO EIRELI              144,0400          2.880,80
                           Marca.: Vestho/Cláudia V Thomas de Mello Eireli

  3             20,0000 UN CRACHÁ BORDADO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
                           Cracha bordado, em formato retangular,
                           medindo 13cm de largura por 2,2 cm de
                           altura, no centro e de forma
                           centralizada, deve conter o nome de
                           guerra do bombeiro, bordado na cor
                           vermelha, com letras maiúsculas de
                           tamanho 12mm de altura por 12mm
                           largura, com 2 mm de espessura, o
                           contorno deve ser feito em borbado na
                           cor vermelha, no verso da tarjeta
                           deverá ser fixado velcro macho, na cor
                           azul marinho nas mesmas dimensões da
                           tarjeta.
                           Código do Produto: 15148
                           CLAUDIA V THOMAS DE MELLO EIRELI               17,8800            357,60
                           Marca.: Vestho/Cláudia V Thomas de Mello Eireli

  4             20,0000 UN BLUSÃO DE LÃ UNISEX - PADRÃO BOMBEIRO MILITAR
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                           Blusão de lâ modelo unisex, cor AZUL
                           MARINHO - fio 2/28 100% acrilico
                           (padrão Paramount Lansul), malha
                           tramada G129 (ponto italiano), gaita
                           cintura; malha 2x1 dupla sem elastano e
                           costurada em maquina de bainha
                           invisível-  gaita punho; malha 2x1
                           dupla sem elastano e costurada em
                           maquina de bainha invisível. Gola; Gola
                           tipo V , malha 2x1 sem elastano
                           remalhada.  Cotoveleira recortadas em
                           formato oval em tecido oxford na cor
                           AZUL, aplicadas nas mangas do blusão na
                           altura do cotovelo com acabamento em
                           linha 100% acrilica no mesmo tom do
                           tecido. Ombreiras; recortadas em
                           formato retangular em tecido oxford na
                           cor cinza aplicadas nos ombrois peito e
                           costas nas medidas definidas dos
                           blusões, com acabamento em linha 100%
                           acrilico no mesmo tom do tecido .
                           planina. recortadas nas medidas que vão
                           de 13x5 cm a 16x5cm 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%
                           acrilica no mesmo tom do tecido.
                           bordados: manga esquerda brasão
                           bombeiros, manga direira bandeira
                           bordado na peça.
                           Código do Produto: 16975
                           CLAUDIA V THOMAS DE MELLO EIRELI              144,0400          2.880,80
                           Marca.: Vestho/Cláudia V Thomas de Mello Eireli

  5             20,0000 UN CAMISETA VERMELHA COM BRASÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
                           camiseta manga curta confeccionada na
                           cor vermelha em poliviscose 65%
                           poliester e 35% viscose, de primeira
                           qualidade, anti pilling, de corte reto,
                           gola olimpica, 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 o nome de guerra nas costas
                           centralizado em amarelo a descrição
                           CBMRS  e abaixo Corpo de Bombeiros
                           Militar
                           Código do Produto: 13498
                           CLAUDIA V THOMAS DE MELLO EIRELI               54,6400          1.092,80
                           Marca.: Vestho/Cláudia V Thomas de Mello Eireli

  6             20,0000 UN BONÉ TECIDO RIP STOP NA COR AZUL MARINHO - COBERTURA PADRÃO BOMBEIRO M
                           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
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                           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: 18792
                           CLAUDIA V THOMAS DE MELLO EIRELI               39,7300            794,60
                           Marca.: Vestho/Cláudia V Thomas de Mello Eireli

  7             20,0000 UN TOUCA DE LÃ BOMBEIRO MILITAR
                           touca de lã em fio 2/28 cor AZUL 100%
                           acrilico, referência Paramoount Lansul,
                           malha meio tramada G129 ( Ponto
                           Italiano), medida da altura 23 cm;
                           medida da largura 21cm; Bainha/dobra
                           dupla de lã 4,5cm de altura; bordado
                           frontal identificado a unidade no
                           tamanho de 2cm altura, 7 cm largura.
                           Código do Produto: 18494
                           CLAUDIA V THOMAS DE MELLO EIRELI               48,6700            973,40
                           Marca.: Vestho/Cláudia V Thomas de Mello Eireli

  8             20,0000 UN JAQUETA REVERSÍVEL PARA BOMBEIRO MILITAR
                           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 azul marinho 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. 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 do peito do
                           lado esquerdo é costurado um velcro de
                           2cm de largura por 4 cm de altura. Nos
                           punhos o ajuste de largura é feito por
                           tira de 2cm de largura e velcro. no
                           lado azul 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. 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
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                           de largura por 7,5 cm de altura as
                           palavras CBMRS e abaixo do brasão em
                           letras brancas a palavra 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: 18794
                           CLAUDIA V THOMAS DE MELLO EIRELI              377,4900          7.549,80
                           Marca.: Vestho/Cláudia V Thomas de Mello Eireli

  9             20,0000 UN ABRIGO PARA BOMBEIRO MILITAR (JAQUETA E CALÇA)
                           Abrigo para bombeiros composto de
                           jaqueta de cor azul marinho e manga e
                           recorte frontal na cor vermelha, os
                           quais possuem listras brancas de um
                           centímetro de largura de acordo com a
                           graduação, duas listras para oficiais,
                           uma lista para sargentos e sem listras
                           para praças. no punho há uma ribana
                           vermelha de cinco centimetros de altura
                           dupla. Há tambem, um bolso lateral com
                           14cm de abertura, com pesponto. a
                           frente possui um bordado do brasão
                           oficial dos bombeiros e as costas
                           possui um bordado escrito CBMRS de 17
                           cm de comprimento e 3,5 de altura em
                           vermelho e, logo abaixo, está bordado
                           Corpo de Bombeiros Militar, também de
                           17cm de comprimento, porem 1cm de
                           altura.  A Jaueta é fechada com zíper
                           de nylon dentado de 5mm de largura e
                           pespontada nas cavas, recortes, gola e
                           ziper. Na cintura há uma ribana azul
                           marinho de 5cm de altura.  Calça de Cor
                           Azul Marinho com listra lateral
                           vertical vermelha de 8cm de largura,
                           com listras brancas de 1cm de largura
                           de acordo com a graduação, duas listras
                           para oficiais, uma lista para sargento
                           e sem listras para praças. A peça é
                           toda costurada com pesponto de 5mm de
                           largura, inclusive nos ganchos. possui
                           um bolso em cada lateral com 14cm de
                           abertura, também com pesponto. já o
                           bolso traseiro é com pesponto duplo e
                           com velcro para fechar na boca das
                           pernas da calça. Há ziperes vermelhos
                           de 25cm de altura.  A cintura é
                           pespontada com três costuras e nela há
                           internamente um elástico de 4cm de
                           largura com cordão interno, o qual se
                           tem acesso através de uma abertura de
                           casinha na boca da calça há uma bainha
                           de 25mm com pesponto.
                           Código do Produto: 18796
                           CLAUDIA V THOMAS DE MELLO EIRELI              233,4400          4.668,80
                           Marca.: Vestho/Cláudia V Thomas de Mello Eireli

 10             20,0000 UN MANTA DE LÃ BOMBEIRO MILITAR
                           Manta de lã em fio 2/28 cor AZUL 100%
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                           acrilico, referência Paramount Lansul,
                           malha meio tramada G129 (ponto
                           Italiano); medida do comprimento 202cm;
                           medida da largura 23cm; Bordado em uma
                           das pontas laterais da manta
                           identificando a unidade no tamanho de
                           2cm altura, 7 cm largura.
                           Código do Produto: 18495
                           CLAUDIA V THOMAS DE MELLO EIRELI               48,6700            973,40
                           Marca.: Vestho/Cláudia V Thomas de Mello Eireli

 11             15,0000 UN CAMISA RIPSTOP BOMBEIRO COMUNITÁRIO
                           camisa  em tecido rip stop CINZA CHUMBO
                            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
                           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
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                           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
                           Código do Produto: 18615
                           CLAUDIA V THOMAS DE MELLO EIRELI              153,9800          2.309,70
                           Marca.: Vestho/Cláudia V Thomas de Mello Eireli

 12             15,0000 UN CALÇA MODELO COMBATE RIPSTOP BOMBEIRO COMUNITÁRIO
                           Calça em tecido rip stop CINZA CHUMBO
                           67% poliester 33% algodão confeccionada
                           de forma ligeramente tronco-cônica,
                           boca inferior seccionada obliquamente
                           de frente para retaguarda, tendo 22cm
                           minimo aumentando gradualmente de
                           largura em todos os tamanhos, e na
                           altura do joelho no mínimo com 22cm
                           sendo esta ultima medida usada somente
                           até o tamanho medio ( 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 com 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 nº40, com 4cm
                           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
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                           presos por travetes. bainha
                           confeccionada na extremidade das pernas
                           da clça, bainha tipo tubo com 1,5 cm 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 tamanhp 48.
                           deverá ter traveter nos cantos
                           superiores. estes bolsos deverão estar
                           colocados a 25cm a baixo da beira do
                           cós na costura lateral nos tamanhos
                           até48 e nos demais de acordo com a
                           ampliação. chapeados em forma
                           retangulat com borda na parte superior
                           de 2,5cm de largura e acabaento com
                           ponto royal viradas para dentro.
                           joelheira: reforço do mesmo tecido tipo
                           joelheiras matelado na própria pela com
                           desenho de 4cmx4cm a joelheira é feita
                           na distância de 46cm da beira do cós.
                           Código do Produto: 18616
                           CLAUDIA V THOMAS DE MELLO EIRELI              144,0400          2.160,60
                           Marca.: Vestho/Cláudia V Thomas de Mello Eireli

 13             15,0000 UN CRACHÁ BORDADO CORPO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO
                           Cracha bordado, em formato retangular,
                           medindo 13cm de largura por 2,2 cm de
                           altura, no centro e de forma
                           centralizada, deve conter o nome de
                           guerra do bombeiro, bordado na cor
                           vermelha, com letras maiúsculas de
                           tamanho 12mm de altura por 12mm
                           largura, com 2 mm de espessura, o
                           contorno deve ser feito em borbado na
                           cor vermelha, no verso da tarjeta
                           deverá ser fixado velcro macho, na cor
                           azul cinza nas mesmas dimensões da
                           tarjeta.
                           Código do Produto: 18790
                           CLAUDIA V THOMAS DE MELLO EIRELI               17,8900            268,35
                           Marca.: Vestho/Cláudia V Thomas de Mello Eireli

 14             15,0000 UN BLUSÃO DE LÃ UNISEX - PADRÃO CBMRS - BOMBEIRO COMUNITÁRIO
                           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 cinza 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
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                           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
                           CLAUDIA V THOMAS DE MELLO EIRELI              144,0400          2.160,60
                           Marca.: Vestho/Cláudia V Thomas de Mello Eireli

 15             15,0000 UN CAMISETA VERMELHA COM BRASÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - BOMBEIRO COMUNITÁ
                           camiseta manga curta confeccionada na
                           cor vermelha em poliviscose 65%
                           poliester e 35% viscose, de primeira
                           qualidade, anti pilling, de corte reto,
                           gola olimpica, 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.
                           Código do Produto: 18791
                           CLAUDIA V THOMAS DE MELLO EIRELI               54,6400            819,60
                           Marca.: Vestho/Cláudia V Thomas de Mello Eireli

 16             15,0000 UN BONÉ TECIDO RIP STOP NA COR CINZA CHUMBO - COBERTURA PADRÃO BOMBEIRO C
                           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 porterior mais elevada do
                           que a antrior que terá da parte
                           porterior. a copa totalmente forrada e
                           construido da mesma maneira que a face
                           externa, exceto pela ausencia 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 circunferencia das numerações e
                           aplicada na lateral do boné sendo
                           costurada em todo e perimetro 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 borado na frente e
                           ao lado a escrita Bombeiro Comunitário.
                           Código do Produto: 16976
                           CLAUDIA V THOMAS DE MELLO EIRELI               39,7300            595,95
                           Marca.: Vestho/Cláudia V Thomas de Mello Eireli

 17             15,0000 UN TOUCA DE LÃ BOMBEIRO COMUNITÁRIO
                           touca de lã em fio 2/28 cor cinza 100%
                           acrilico, referência Paramoount Lansul,
                           malha meio tramada G129 ( Ponto
                           Italiano), medida da altura 23 cm;
                           medida da largura 21cm; Bainha/dobra
                           dupla de lã 4,5cm de altura; bordado
                           frontal identificado a unidade no
                           tamanho de 2cm altura, 7 cm largura.
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                           Código do Produto: 18793
                           CLAUDIA V THOMAS DE MELLO EIRELI               48,6700            730,05
                           Marca.: Vestho/Cláudia V Thomas de Mello Eireli

 18             15,0000 UN JAQUETA  REVERSIVEL PARA BOMBEIRO COMUNITÁRIO
                           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
                           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: 15449
                           CLAUDIA V THOMAS DE MELLO EIRELI              377,4900          5.662,35
                           Marca.: Vestho/Cláudia V Thomas de Mello Eireli
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 19             15,0000 CJ ABRIGO PARA BOMBEIRO COMUNITÁRIO (JAQUETA E CALÇA)
                           Abrigo para bombeiros composto de
                           jaqueta de cor cinza e manga e recorte
                           frontal na cor vermelha, no punho há
                           uma ribana vermelha de cincocentimetros
                           de altura dupla. Há tambem, um bolso
                           lateral com 14cm de abertura, com
                           pesponto. a frente possui um bordado do
                           brasão oficial dos bombeiros e as
                           costas possui um bordado escrito CBMRS
                           de 17 cm de comprimento e 3,5 de altura
                           em vermelho e, logo abaixo, está
                           bordado Corpo de Bombeiros Militar,
                           também de 17cm de comprimento, porem
                           1cm de altura.  A Jaueta é fechada com
                           zíper de nylon dentado de 5mm de
                           largura e pespontada nas cavas,
                           recortes, gola e zipewr. Na cintura há
                           uma ribana azul marinho de 5cm de
                           altura.  Calça de Cor Azul Marinho com
                           liwtra lateral vertical vermelha de 8cm
                           de largura, comlistras brancas de 1cm
                           de largura de acordo com a graduação,
                           duas listras para oficiais, uma lista
                           para sargento e sem listras para
                           praças. A peça é toda costurada com
                           pesponto de 5mm de largura, inclusive
                           nos ganchos. possui um bolso em cada
                           lateral com 14cm de abertura, também
                           com pesponto. já o bolso traseiro é com
                           pesponto duplo e com velcro para fechar
                           na boca das pernas da calç. Há ziperes
                           vermelhos de 25cm de altura.  A cintura
                           é pespontada com tr\~es costuras e nela
                           há internamente um elástico de 4cm de
                           largura com cordão interno, o qual se
                           tem acesso através de uma abertura de
                           casinha na boca da calça há uma bainha
                           de 25mm com pesponto.
                           Código do Produto: 15612
                           CLAUDIA V THOMAS DE MELLO EIRELI              233,4400          3.501,60
                           Marca.: Vestho/Cláudia V Thomas de Mello Eireli

 20             15,0000 UN MANTA DE LÃ BOMBEIRO COMUNITÁRIO
                           Manta de lã em fio 2/28 cor cinza 100%
                           acrilico, referência Paramount Lansul,
                           malha meio tramada G129 (ponto
                           Italiano); medida do comprimento 202cm;
                           medida da largura 23cm; Bordado em uma
                           das pontas laterais da manta
                           identificando a unidade no tamanho de
                           2cm altura, 7 cm largura.
                           Código do Produto: 18795
                           CLAUDIA V THOMAS DE MELLO EIRELI               48,6800            730,20
                           Marca.: Vestho/Cláudia V Thomas de Mello Eireli

 21             40,0000 UN CINTO EM NYLON
                           Cinto em nylon na cor vermelha com
                           fivela lisa dourada.
                           Código do Produto: 1390
                           CLAUDIA V THOMAS DE MELLO EIRELI               34,7700          1.390,80
                           Marca.: Vestho/Cláudia V Thomas de Mello Eireli

 22             15,0000 UN BANDEIRA DO RS  EMBORRACHADA - PADRÃO CBMRS
                           Padrão CBMRS de acordo com a portaria
                           002/CBMRS-RU/2015
                           Código do Produto: 16965
                           CLAUDIA V THOMAS DE MELLO EIRELI               19,8700            298,05
                           Marca.: Vestho/Cláudia V Thomas de Mello Eireli

 23             15,0000 UN INSIGNIA PARA BONÉ EMBORRACHADO
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                           CORPO DE BOMBEIROS
                           Código do Produto: 15142
                           CLAUDIA V THOMAS DE MELLO EIRELI               19,8700            298,05
                           Marca.: Vestho/Cláudia V Thomas de Mello Eireli

 24             15,0000 UN PAR DIVISA / LUVA DE GANDOLA EMBORRACHADA PARA GRADUAÇÃO
                           CORPO DE BOMBEIROS
                           Código do Produto: 18797
                           CLAUDIA V THOMAS DE MELLO EIRELI               24,8400            372,60
                           Marca.: Vestho/Cláudia V Thomas de Mello Eireli

 25             10,0000 UN CALÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
                           CALÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA COR AZUL
                           MARINHO COM LISTRA LATERAL VERTICAL
                           VERMELHA DE OITO CENTÍMETROS DE
                           LARGURA, COM LISTRAS BRANCAS DE UM
                           CENTÍMETRO DE LARGURA DE ACORDO COM A
                           GRADUAÇÃO, DUAS LISTRAS PARA OFICIAIS,
                           UMA LISTA PARA SARGENTOS E SEM LISTRAS
                           PARA PRAÇAS. CORTE ARREDONDADO NA BOCA
                           DAS PERNAS FACILITANDO O MOVIMENTO. A
                           CINTURA É PESPONTADA COM TRÊS COSTURAS,
                           E NELA HÁ, INTERNAMENTE, UM ELÁSTICO DE
                           QUATRO CENTÍMETROS DE LARGURA COM
                           CORDÃO INTERNO, O QUAL SE TEM ACESSO
                           ATRAVÉS DE UMA ABERTURA DE CASINHA. NO
                           LADO ESQUERDO SUPERIOR TEM UM BOLSO COM
                           FECHAMENTO COM ZÍPER NYLON 3 MM E DE 10
                           CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO. SUNGA AZUL
                           MARINHO INTERNA, 100% POLIAMIDA COM
                           ELÁSTICO DE 1 CENTÍMETRO NAS PERNAS.
                           FORRO DO PRÓPRIO TECIDO DE REFORÇO NA
                           VIRILHA.
                           Código do Produto: 18798
                           CLAUDIA V THOMAS DE MELLO EIRELI               68,5500            685,50
                           Marca.: Vestho/Cláudia V Thomas de Mello Eireli

 Lote 2: LOTE 02

 26             45,0000 UN COTURNO TATICO MODELO MILITAR
                           COTURNO TATICO SOLADO EM FORMA DE UNI
                           SOLA (SOLA E SALTO EM PEÇA UNICA),
                           COLADO E BLAQUEADO LATERALMENTE, EM
                           BORRACHA VULCANIZADA COM RESISTENCIA
                           TERMICA A 300°C, COM DESENHO ANTI -
                           DERRAPANTE. PEÇA DE BORRACHA LATEX
                           LEGITIMA, EM FORMA DE UNI SOLA (SALTO E
                           SOLA EM PEÇA UNICA), ANTIDERRAPANTE,
                           COM CANALETA PARA BLAQUEAÇÃO, TENDO
                           COMO POLIMERO BASICO BORRACHA DE
                           ESTIRENO BUTADIENO (SBR).GASPEA DUBLADA
                           NA PARTE INTERNA, COM TECIDO CAMBRE DE
                           ALGODÃO REFORÇADO, REVESTIDO COM FELTRO
                           DE 5 MM.BIQUEIRA DE RESINA
                           TERMOPLASTICA COM ADESIVO TERMO
                           REATIVO, REFORÇO COM TECIDO DE
                           POLIESTER EM UM DOS LADOS DO
                           CONTRAFORTE, PEÇA RIGIDA SITUADA NA
                           REGIÃO INFERIOR DO CANO ENTRE AS
                           LATERAIS E A TALONEIRA,TEM A FUNÇÃO DE
                           ARMAR E ENRIJECER A PARTE TRASEIRA DO
                           CALÇADO, A FIM DE PROPORCIONAR UM CALCE
                           SEGURO E AGRADAVEL, É CORTADO E
                           CHANFRADO NO SETOR DE PREPARAÇÃO,
                           DEVENDO POSSUIR EM TODO SEU CONTORNO UM
                           CHANFRO 15,0 +- 1,0 MM DE LARGURA E SER
                           TERMINADO COM 10 A 15% DE SUA ESPESSURA
                           TOTAL.DEVERA TER COURAÇA TERMICA EM 25
                           LINHAS, FORRADA COM CURCEL DE 08 LINHAS
                           DE ESPESSURA, COLADO E COSTURADO COM
                           LINHA 60 % POLIAMIDA.PALMILHA DE
                           MONTAGEM, PEÇA INTEGRANTE DO SOLADO EM
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                           RE COURO 2,5 MM, DESTINADA A FIXAÇÃO
                           DESTE CABEDAL. CALCANHEIRA PEÇA
                           INTEGRANTE DO SOLADO, SITUADA NA REGIÃO
                           POSTERIOR DA PALMILHA DE MONTAGEM,CUJA
                           FINALIDADE PRINCIPAL A DAR MELHOR
                           CONFORTO AO USUARIO E MELHORAR O
                           ACABAMENTO INTERNO DO CALÇADO.EVA 10 MM
                           PALMILHA DE LIMPEZA, PEÇA INTEGRANTE DO
                           SOLADO, SITUADA SOBRE A PALMILHA DE
                           MONTAGEM, CUJA A FINALIDADE A DAR
                           MELHOR CONFORTO AO USUARIO E MELHORAR O
                           ACABAMENTO INTERNO DO
                           CALÇADO.COMPOSIÇÃO: EM LATEX 3 MM COM
                           FORRO ANTI - BACTERICIDA. FORRO, EM
                           POLIESTER E POLIAMIDA, COM OS SEGUINTES
                           DADOS TECNICOS; COMPOSIÇÃO 100%
                           POLIESTER.CORDÃO ATACADOR; PEÇA
                           INTEGRANTE DO CANO QUE PASSA ATRAVES
                           DOS PASSADORES, SERVINDO PARA AMARRAR O
                           CALÇADO PROPORCIONANDO FIRMEZA AO
                           USUARIO, COMPOSIÇÃO 100% POLIESTER NA
                           COR PRETA,REDONDO COM PONTEIRAS EM
                           ACETATO, COMPRIDAS OU PLASTIFICADAS,
                           MEDINDO 1,8 CM, COM OS SEGUINTES DADOS
                           ABAIXO;RESISTENCIA A FRICÇÃO 54.000
                           CICLOS;RESISTENCIA A TRAÇÃO 690N FORÇA
                           DE RUPTURA EM N. LINGUETA CONFECCIONADA
                           EM NAPA SOFT CURTIDA AO CROMO COM
                           ESPESSURA DE 1,0 MM, ACABAMENTO
                           PIGMENTADO, ESTAMPA CABELO, COM
                           APARENCIA FINAL BRILHO
                           MEDIO.RESISTENCIA A FLEXÃO (SEM DANOS
                           VISIVEIS A OLHO NU) A SECO MINIMO
                           30.000 FLEXOES, A UMIDO MINIMO DE
                           15.000 FLEXOES; RESISTENCIA AO
                           RASGAMENTO DEVERA APRESENTAR VALOR
                           MINIMO DE 180,0 N/CM;RESISTENCIA DA
                           ADESÃO DO ACABAMENTO A SECO MINIMO 300
                           G/CM, A UMIDO MINIMO 100 CICLOS GRAU
                           4,0 NA ESCALA CINZA, A UMIDO 50 CICLOS
                           GRAU 4,0 ESCALA CINZA;RESISTENCIA A
                           PENETRAÇÃO DE AGUA, NÃO DEVERA OCORRER
                           ANTES DOS 20 MINUTOS SENDO A ABSORÇÃO
                           MAXIMA DE AGUA APOS 30 MINUTOS DEVE SER
                           NO MAXIMO 20%. FISICO QUIMICO
                           (MATERIAL) TEMPO DE PENETRAÇÃO DE AGUA
                           EM MINUTOS: 60 MINUTOS; PENETROMETRO:
                           CONFORME NORMAS IUP/10; PERCENTUAL DE
                           ABSORÇÃO EM 60 MINUTOS, 30%; UMIDADE
                           (MINIMO E MAXIMO) 14 A 18 %; AXIDO DE
                           CROMO MINIMO 3%, MATERIA GRAXOSA 3 A
                           8%, SUBSTANCIAS DERMICAS MINIMO 60%,
                           SAIS SOLUVEIS EM AGUA (SUBSTANCIAS
                           SOLUVEIS) 4% MAXIMA, PH ACIDO 4.3, COM
                           RECORTES EM DUPLA FRONTURA EM POLIESTER
                           TIPO FAVIO COM MEMBRANA IMPERMEAVEL
                           PARA INIBIR A PENETRAÇÃO DE AGUA E DAR
                           MOBILIDADE AO CALÇADO. EM NAPA
                           VESTUARIO UNIDA AO CABEDAL ATE A
                           ALTURA TOTAL DO CANO. PASSADOR EM NYLON
                           6.6, SENDO 24 FECHADO E 08 ABERTOS POR
                           PAR, TODOS AFIXADOS COM REBITE DE 1,5
                           COM BASE LARGA. CONSTRUÇÃO DO CALÇADO:
                           FORMA DEVERA SER ARTICULADA COM 257 MM
                           DE CIRCUNFERENCIA, TENDO COMO BASE O
                           NUMERO 40 E SEGUINDO ESCALA. O
                           COMPRIMENTO DA FORMA Nº 40, CONFORME
                           PADRÃO, DEVERÃ TER 267 MM, EM COURO
                           BOVINO, CURTIDO AO TANINO VEGETAL
                           CROMO, RE CURTIDO AO CROMO COM
                           ACABAMENTO PIGMENTADO, ESTAMPA CABELO,
                           COM APARENCIA FINAL BRILHO MEDIO, NA
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                           COR PRETA, AO LADO DO CARNAL DEVE SER
                           TINGIDO EM PRETO, ESPESSURA 1,8 MM.
                           RESISTENCIA DE FLEXÃO(SEM DANOS A OLHO
                           NU), A SECO MINIMO 30.000 FLEXOES, A
                           UMIDO MINIMO 15.000 FLEXOES;
                           RESISTENCIA AO RASGAMENTO DEVERA
                           APRESENTAR VALOR MINIMO DE 180,0 N/CM;
                           RESISTENCIA DA ADESÃO DO ACABAMENTO A
                           SECO MINIMO 300 G/CM, A UMIDO MINIMO
                           100 CICLOS GRAU 4,0 NA ESCALA CINZA, A
                           UMIDO 50 CICLOS GRAU 4,0 ESCALA
                           CINZA;RESISTENCIA A PENETRAÇÃO DE AGUA,
                           NÃO DEVERA OCORRER ANTES DOS 20 MINUTOS
                           SENDO A ABSORÇÃO MAXIMA DE AGUA APOS 30
                           MINUTOS DEVE SER NO MAXIMO 20%
                           Código do Produto: 1397
                           OPERACIONAIS CALCADOS COMERCIO DE C           190,0000          8.550,00

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  45/2021, 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.

 Data de Homologaçäo e Adjudicaçäo por extenso

Constantino Orsolin
Prefeito Municipal
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