
  
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ 

GUARDA MUNICIPAL 
Rua: Sargento Simplício 

CEP: 68.637-00 – IPIXUNA DO PARÁ - PA 

 

 

 
 
 
Memorando n.º 116 /2020 

Ipixuna-PA, 10 de julho de 2020 
 
 

À 
 
Secretaria de Finanças 
 
Sec, Júlio Cesar  
 

     Venho respeitosamente solicitar a V. Ex.ª a compra/aquisição de uniformes 

para a Guarda Municipal de Ipixuna do Pará e Departamento Municipal de 

Trânsito (DEMUTRAN). Estamos 02 anos sem receber uniformes novos, 

naturalmente, os atuais estão muito desgastados.  

 

Descrição:                                                                                                       

Guarda Municipal Calça Gandola Suadeira 88 

DEMUTRAN Calça Gandola Suadeira 12 

 

 

    Diante do exposto agradeço a sua compreensão.  

 
 
 
 
 

 
 

_______________________________ 
ANTONIO LIDEOMAR A. PIRES 

COMANDANTE DA GUARDA MUNICPAL 
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ÓRGÃO :

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

02  Gabinete do Chefe do Executivo Municipal

01  Gabinete do Chefe do Executivo Municipal

2.005  Manut. das Ativ.do Depto. de Segurança e e Oper.

3.3.90.30.00  Material de consumo

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário
(s) a AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A GUARDA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ E 
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (DEMUTRAN), para qual solicitamos as providências 
necessárias.

3.3.90.30.23  Uniformes, tecidos e aviamentosSUBELEMENTO :

Manuten ção das atividades da Adminstração objetivando a consecução do interesse público.Justificativa : 

Código Quant UnidadeDescrição Vl. Estimado

064866 CONJUNTO DE UNIFORME COMPLETO COMPOSTO DE CALÇA,GANDOLÃO MANGA 
COMPRIDA E BIRIBA

88,0000 CONJUNTO 238,95

Especificação: - CONJUNTO DE UNIFORME COMPLETO COMPOSTO DE CALÇA, GANDOLÃO 
MANGA COMPRIDA E BIRIBA; 1 - ESPECIFICAÇÃO DO TECIDO DO 
GANDOLÃO; Confeccionada em tecido em estampa de cor AZUL MARINHO 
fechado, padrão (referência) TECHNO RIP STOP da SANTISTA, dispondo do 
seguinte: tratamento de PROTEÇÃO SOLAR FATOR 30 e tratamento 
ANTIMICROBIAL, com característica de "bacteriostático" e "fungistático"; 
composição com 70% poliéster e 30% algodão; peso de 220 g/m2 (com variação de 
até 1g/m2 , para mais ou para menos); e capacidade de encolhimento não superior 
a 1%. 2 - ESPECIFICAÇÕES DA GANDOLÃO - com comprimento indo até a região 
glútea; mangas comprida com reforço de 30 mm na extremidade; costura dupla e 
fecho de gola; com Bandeira do Município bordada na própria peça na lateral da 
manga direita, brasão do município bordado na própria peça na lateral da manga 
esquerda, ambos à distância de 3,5 cm entre a junção da costura da manga com 
platina e brasão do GMTO bordado na parte frontal; gola esporte entretelada e 
pespontada, fechada pelo prolongamento do pé de gola, em forma de uma platina, 
através de botão caseado na horizontal; vista pespontada, com fechamento através 
de 05 botões embutidos e caseados na vertical, contendo tretes bat idos na vista 
entre os botões; platina com pespontado duplo nos ombros medindo 5 ,5 cm de 
largura por 12 cm de comprimento, 02 bolsos quadrados tipo sacola,  com prega 
macho externa ao centro, fixados na parte superior da peça, com duas portinholas 
com pespontado duplo, fechados por dois botões embutidos em cada bolso ou 
velcro; traseira em pala dupla com 13 cm de altura com reforço em X, prega macho 
a 5 cm do fim da pala. Costuras para fechamento de ombros, mangas e laterais, em 
máquina interlock com bitola mínima de 08 mm (fixação e fechamento); costuras 
para fixação da gola e pesponto da vista em máquina reta de 01 agulha ponto fixo; 
costuras para fixação de platinas, potinholas, pala, punhos e reforços, pesponto 
das mangas, em máquina reta de 02 agulhas paralelas ponto fixo; aplicação de 
overlock nas bordas desfiantes de tecido; caseado reto proporcional ao tamanho 
do botão; aplicação de travetes nas extremidades da boca dos bolsos, das 
portinholas e nas extremidades do interlock de fechamento de lateral e mangas, 
quando o mesmo for feito após a costura das bainhas prontas; pontos de 3,0 a 3,5 
cm em todas as costuras e overlock. Padrão GM. II - ESPECIFICAÇÕES DO 
TECIDO DA CALÇA - Confeccionada em tecido em estampa de cor AZUL 
MARINHO fechado, padrão (referência)TECHNO RIP STOP da SANTISTA, 
dispondo do seguinte: tratamento de PROTEÇÃO SOLAR FATOR 30 e tratamento 
ANTIMICROBIAL, com característica de "bacteriostático" e "fungistá tico"; 
composição com 70% poliéster e 30% algodão; peso de 220 g/m2 (com variação de 
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Código Quant UnidadeDescrição Vl. Estimado

até 1g/m2 , para mais ou para menos); e capacidade de encolhimento não superior 
a 1%. II.1 - ESPECIFICAÇÕES DA CALÇA - com cintura alta e no mesmo tecido da 
gandola, em forma ligeiramente tronco -cônico, seccionada obliquamente da frente 
para a retaguarda, com abertura frontal contendo velcro ou botões em matéria 
plástica na cor preta; cós postiço com 4 cm de largura, contendo o ito passadores 
simples, de 5,5 cm cada dispostos na frente, nos lados e atrás, para receber o 
cinto, costura dupla, com fechamento através de gancho, caseado na horizontal; 
vista embutida com fechamentoa través de zipper caseados na horizontal e reforço 
de ganchos (ou travetes); na parte trazeira reforço em X com espuma de alta 
pressão até o joelho; 02 bolsos tipo faca, fixados na parte superior da frente , com 
prega macho externa no centro, 02 bolsos fixados na parte superior traseira interno 
com lapela e 02 bolsos fixado nas laterais no joelho tipo sanfona chapado com 
lapela, com portinholas pespontadas fechadas por velcro ou dois botões 
embutidos; bainha simples; costuras do cós em máquina de pregar cós; costuras 
de laterais, ganchos e ilhargas em máquina fechadeira de 02 agulhas paralelas 
ponto corrente;fechamento do entrepernas em máquina interlock com bitola mínima 
de 0,8mm; costuras para o pesponto da vista, gancho dianteiro, bolsos e 
portinholas em máquina reta de 02 agulha paralelas; costuras para bainha dos 
bolsos dianteiros e barra em máquina reta de 01 agulha; aplicação de overlock nas 
bordas desfiantes de tecido; caseado reto proporcional ao tamanho do botão; 
aplicação de travetes nas extremidades dos bolsos, portinholas, final da vista, 
fixação dos passantes e na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança 
do interlock; pontos por 3,5 a 4,0 cm em todas as costuras e overlock; Aviamentos 
em linha 80 Pes/Alg, ou na mesma composição do tecido (67% poliéster e 33% 
algodão) na cor preta para as costuras de fechamento, fixação, caseados e pregar 
botões, linha 120 e filamento para o overlock; botão perolizado 04 furos de 15 mm 
de diâmetro na cor preta; entretela a ser utilizada em tecido não tecido (fina). 
Etiqueta da confecção e identificação contendo o nome da Contratante, composição 
do tecido e do tamanho da peça. Padrão GM.

064867 CONJUNTO DE UNIFORME COMPLETO-DEMUTRAN 12,0000 CONJUNTO 322,11
Especificação: Conjunto de uniforme completo composto De calça, gandolão manga comprida, 

padrão Trânsito.

Ipixuna do Pará, 07 de Agosto de 2020

ANTONIO LIDEOMAR ALMEIDA PIRES

RESPONSÁVEL
rpt01
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