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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

Constitui objeto do presente certame a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PRADRONIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 

GUARDA MUNICIPAL, GUARDA DE TRÂNSITO E SAMU, DO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ, EM 

CONFORMIDADE COM TERMO DE REFERENCIA ANEXO I, conforme especificações constantes do 
Anexo I, parte integrante deste edital. 

 

2. ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS E QUANTITATIVOS: 

          VALOR VALOR 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE UNITÁRIO R$ TOTAL R$ 

1 
CONFECÇÃO DE GANDOLA OPERACIONAL 
MANGA COMPRIDA PARA GUARDA MUNICIPAL 
TAM. P   12,000 UNIDADE  234,33 2811,96 

 

Especificação : Descrição da gandola manga comprida com 
camisa DRY FIT: camisa com tecnologia em DRY FIT, em 
RIPSTOP PADRÃO COMBAT T-SHIRT, com mangas 
compridas e BIRIBA COM NOME BORDADO, confeccionada 
em tecido de composição 92% em Poliamida e 8% de 
Elastano com fator de proteção UV 50+ com antibactericida 
(anti odor), anti pilling de secagem rápida (Dry fit) e new 
breeze (toque gelado), malha de construção lisa (não poroso) 
na cor AZUL MARINHO, com mangas e golas confeccionadas 
em tecido rip stop 70% poléster e 30% algodão, composto 
com fios tipo ring-spun de alta torção, corpo confeccionado 
em poliamida na cor AZUL MARINHO, com brasão da 
instituição e identificação bordados no peito, bandeira bordada 
na manga direita e brasão do município bordado na manga 
esquerda, ambos diretamente na peça, gola tipo padre, em 
sua circunferência, com largura de 6,60 cm com fechamento 
em zíper de poliéster medindo 26 cma contar da extremidade 
do início da gola, de forma embutida, e na extremidade 
superior com a camisa fechada deverá conter um acabamento 
em poliamida em formato ESCALENO de forma a impedir o 
contato do zíper com a pele. Nas junções entre manga e tórax 
deverá ser feito através de costura específica flat seaming em 
ambos os lados da mesma cor do tecido e da malha; Nas 
laterais da camisa conter um suador de largura de 9,0 cm 
composto de malha poliamida da mesma cor do corpo, em 
formato colmeia voltado para secagem rápida, desde a altura 
da cintura até a extensão da axila. Nas mangas conter bolsos 
com extensão de 16 cm de altura e 13,5 cm de largura, 
fechados através de fecho de contato de 11 cm por 25 cm de 
largura com lapela oitavada com detalhe em tecido rip stop na 
coramarela e faixa refletiva industrial de 25mm na cor cinza, 
com os seguintes bordados em maquina eletrônica 
diretamente no bolso da manga esquerda o brasão do 
munícipio nas cores originais e no bolso da manga direita a 
bandeira do município nas cores originais; o bolso deve 
possuir formato oitavado possuindo uma fole de extensão de 
3,5cm voltados para a parte traseira, bolso possui dois ilhoses 
na parte inferior do mesmo, fechamento em velcro. Proteção 
dos cotovelos em formato retangular com extensão de 29cm 
possuindo uma pinça na parte superior de 5,5cm e na sua 
extremidade direta possuindo um escaleno a partir da 
extremidade superior, possuindo altura de 7cm, iniciando com 
largura de 5,90cm e finalizando com 4,90cm com fechamento 
em maquina de pesponto a manga sendo finalizada e fechada 
por um fole de 6,5cm de largura em formato oitavo com velcro 
na parte inferior, possuindo tamanho de 6,0cm de 
comprimento por 25cm em sua circunferência há colocação 
de velcro de 2,5 cm em toda a sua extensão do corpo nas 
cores originais, com bandeira do município bordado do lado 
direito na cor original a brasão do município bordado do lado 
esquerdo na cor original. 

     

 
Valor total extenso: 
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2 
CONFECÇÃO DE GANDOLA OPERACIONAL 
MANGA COMPRIDA PARA GUARDA MUNICIPAL 
TAM. M   54,000 UNIDADE  234,33 12653,82 

 

Especificação : Gandola manga comprida com camisa DRY 
FIT: camisa com tecnologia em DRY FIT, em RIPSTOP 
PADRÃO COMBAT T-SHIRT, com mangas compridas e 
BIRIBA COM NOME BORDADO, confeccionada em tecido de 
composição 92% em Poliamida e 8% de Elastano com fator 
de proteção UV 50+ com antibactericida (anti odor), anti pilling 
de secagem rápida (Dry fit) e new breeze (toque gelado), 
malha de construção lisa (não poroso) na cor AZUL 
MARINHO, com mangas e golas confeccionadas em tecido rip 
stop 70% poliéster e 30% algodão, composto com fios tipo 
ring-spun de alta torção, corpo confeccionado em poliamida 
na cor AZUL MARINHO, com brasão da instituição e 
identificação bordados no peito, bandeira bordada na manga 
direita e brasão do município bordado na manga esquerda, 
ambos diretamente na peça, gola tipo padre, em sua 
circunferência, com largura de 6,60 cm com fechamento em 
zíper de poliéster medindo 26 cm a contar da extremidade do 
início da gola, de forma embutida, e na extremidade superior 
com a camisa fechada deverá conter um acabamento em 
poliamida em formato ESCALENO de forma a impedir o 
contato do zíper com a pele. Nas junções entre manga e tórax 
deverá ser feito através de costura específica flat seaming em 
ambos os lados da mesma cor do tecido e da malha nas 
laterais da camisa conter um suador de largura de 9,0 cm 
composto de malha poliamida da mesma cor do corpo, em 
formato colmeia voltado para secagem rápida, desde a altura 
da cintura até a extensão da axila. Nas mangas conter bolsos 
com extensão de 16 cm de altura e 13,5 cm de largura, 
fechados através de fecho de contato de 11 cm por 25 cm de 
largura com lapela oitavada com detalhe em tecido rip stop na 
cor amarela e faixa refletiva industrial de 25mm na cor cinza, 
com os seguintes bordados em maquina eletrônica 
diretamente no bolso da manga esquerda o brasão do 
munícipio nas cores originais e no bolso da manga direita a 
bandeira do município nas cores originais o bolso deve 
possuir formato oitavado possuindo uma fole de extensão de 
3,5cm voltados para a parte traseira, bolso possui dois ilhoses 
na parte inferior do mesmo, fechamento em velcro. Proteção 
dos cotovelos em formato retangular com extensão de 29cm 
possuindo uma pinça na parte superior de 5,5cm e na sua 
extremidade direta possuindo um escaleno a partir da 
extremidade superior, possuindo altura de 7cm, iniciando com 
largura de 5,90cm e finalizando com 4,90cm com fechamento 
em máquina de pesponto a manga sendo finalizada e fechada 
por um fole de 6,5cm de largura em formato oitavo com velcro 
na parte inferior, possuindo tamanho de 6,0cm de 
comprimento por 25cm em sua circunferência há colocação 
de velcro de 2,5 cm em toda a sua extensão do corpo nas 
cores originais, com bandeira do município bordado do lado 
direito na cor original a brasão do município bordado do lado 
esquerdo na cor original. 

     

 
Valor total extenso: 

3 
CONFECÇÃO DE GANDOLA OPERACIONAL 
MANGA COMPRIDA PARA GUARDA MUNICIPAL 
TAM. G   19,000 UNIDADE  234,33 4452,27 
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Especificação : Descrição da gandola manga comprida com 
camisa DRY FIT: camisa com tecnologia em DRY FIT, em 
RIPSTOP PADRÃO COMBAT T-SHIRT, com mangas 
compridas e BIRIBA COM NOME BORDADO, confeccionada 
em tecido de composição 92% em Poliamida e 8% de 
Elastano com fator de proteção UV 50+ com antibactericida 
(anti odor), anti pilling de secagem rápida (Dry fit) e new 
breeze (toque gelado), malha de construção lisa (não poroso) 
na cor AZUL MARINHO, com mangas e golas confeccionadas 
em tecido rip stop 70% poliéster e 30% algodão, composto 
com fios tipo ring-spun de alta torção, corpo confeccionado 
em poliamida na cor AZUL MARINHO, com brasão da 
instituição e identificação bordados no peito, bandeira bordada 
na manga direita e brasão do município bordado na manga 
esquerda, ambos diretamente na peça, gola tipo padre, em 
sua circunferência, com largura de 6,60 cm com fechamento 
em zíper de poliéster medindo 26 cm a contar da extremidade 
do início da gola, de forma embutida, e na extremidade 
superior com a camisa fechada deverá conter um acabamento 
em poliamida em formato ESCALENO de forma a impedir o 
contato do zíper com a pele. Nas junções entre manga e tórax 
deverá ser feito através de costura específica flat seaming em 
ambos os lados da mesma cor do tecido e da malha nas 
laterais da camisa conter um suador de largura de 9,0 cm 
composto de malha poliamida da mesma cor do corpo, em 
formato colmeia voltado para secagem rápida, desde a altura 
da cintura até a extensão da axila. Nas mangas conter bolsos 
com extensão de 16 cm de altura e 13,5 cm de largura, 
fechados através de fecho de contato de 11 cm por 25 cm de 
largura com lapela oitavada com detalhe em tecido rip stop na 
cor amarela e faixa refletiva industrial de 25mm na cor cinza, 
com os seguintes bordados em maquina eletrônica 
diretamente no bolso da manga esquerda o brasão do 
munícipio nas cores originais e no bolso da manga direita a 
bandeira do município nas cores originais o bolso deve 
possuir formato oitavado possuindo uma fole de extensão de 
3,5cm voltados para a parte traseira, bolso possui dois ilhoses 
na parte inferior do mesmo, fechamento em velcro. Proteção 
dos cotovelos em formato retangular com extensão de 29cm 
possuindo uma pinça na parte superior de 5,5cm e na sua 
extremidade direta possuindo um escaleno a partir da 
extremidade superior, possuindo altura de 7cm, iniciando com 
largura de 5,90cm e finalizando com 4,90cm com fechamento 
em máquina de pesponto a manga sendo finalizada e fechada 
por um fole de 6,5cm de largura em formato oitavo com velcro 
na parte inferior, possuindo tamanho de 6,0cm de 
comprimento por 25cm em sua circunferência há colocação 
de velcro de 2,5 cm em toda a sua extensão do corpo nas 
cores originais, com bandeira do município bordado do lado 
direito na cor original a brasão do município bordado do lado 
esquerdo na cor original. 

     

 
Valor total extenso: 

4 
CONFECÇÃO DE GANDOLA OPERACIONAL 
MANGA COMPRIDA PARA GUARDA MUNICIPAL 
TAM. GG   6,000 UNIDADE  234,33 1405,98 
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Especificação : Gandola manga comprida com camisa DRY 
FIT: camisa com tecnologia em DRY FIT, em RIPSTOP 
PADRÃO COMBAT T-SHIRT, com mangas compridas e 
BIRIBA COM NOME BORDADO, confeccionada em tecido de 
composição 92% em Poliamida e 8% de Elastano com fator 
de proteção UV 50+ com antibactericida (anti odor), anti pilling 
de secagem rápida (Dry fit) e new breeze (toque gelado), 
malha de construção lisa (não poroso) na cor AZUL 
MARINHO, com mangas e golas confeccionadas em tecido rip 
stop 70% poliéster e 30% algodão, composto com fios tipo 
ring-spun de alta torção, corpo confeccionado em poliamida 
na cor AZUL MARINHO, com brasão da instituição e 
identificação bordados no peito, bandeira bordada na manga 
direita e brasão do município bordado na manga esquerda, 
ambos diretamente na peça, gola tipo padre, em sua 
circunferência, com largura de 6,60 cm com fechamento em 
zíper de poliéster medindo 26 cm a contar da extremidade do 
início da gola, de forma embutida, e na extremidade superior 
com a camisa fechada deverá conter um acabamento em 
poliamida em formato ESCALENO de forma a impedir o 
contato do zíper com a pele. Nas junções entre manga e tórax 
deverá ser feito através de costura específica flat seaming em 
ambos os lados da mesma cor do tecido e da malha nas 
laterais da camisa conter um suador de largura de 9,0 cm 
composto de malha poliamida da mesma cor do corpo, em 
formato colmeia voltado para secagem rápida, desde a altura 
da cintura até a extensão da axila. Nas mangas conter bolsos 
com extensão de 16 cm de altura e 13,5 cm de largura, 
fechados através de fecho de contato de 11 cm por 25 cm de 
largura com lapela oitavada com detalhe em tecido rip stop na 
cor amarela e faixa refletiva industrial de 25mm na cor cinza, 
com os seguintes bordados em maquina eletrônica 
diretamente no bolso da manga esquerda o brasão do 
munícipio nas cores originais e no bolso da manga direita a 
bandeira do município nas cores originais o bolso deve 
possuir formato oitavado possuindo uma fole de extensão de 
3,5cm voltados para a parte traseira, bolso possui dois ilhoses 
na parte inferior do mesmo, fechamento em velcro. Proteção 
dos cotovelos em formato retangular com extensão de 29cm 
possuindo uma pinça na parte superior de 5,5cm e na sua 
extremidade direta possuindo um escaleno a partir da 
extremidade superior, possuindo altura de 7cm, iniciando com 
largura de 5,90cm e finalizando com 4,90cm com fechamento 
em máquina de pesponto a manga sendo finalizada e fechada 
por um fole de 6,5cm de largura em formato oitavo com velcro 
na parte inferior, possuindo tamanho de 6,0cm de 
comprimento por 25cm em sua circunferência há colocação 
de velcro de 2,5 cm em toda a sua extensão do corpo nas 
cores originais, com bandeira do município bordado do lado 
direito na cor original a brasão do município bordado do lado 
esquerdo na cor original. 

     

 
Valor total extenso: 

5 CONFECÇÃO DE CALÇA MODELO OPERACIONAL 
PARA GUARDA MUNICIPAL TAM. 38   3,000 UNIDADE  206,00 618,00 
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Especificação : Confeccionada em tecido rip stop em estampa 
de cor AZUL MARINHO fechado, em fio Techno rip stop da 
SANTISTA, dispondo do seguinte: tratamento de PROTEÇÃO 
UV 50+ e tratamento ANTIMICROBIAL, com característica de 
"bacteriostático" e "fungistático" composição com 50% 
poliamida e 50% algodão peso de 2 g/m2 (com variação de 
até 1g/m2, para mais ou para menos e capacidade de 
encolhimento não superior a 1%. Com cintura alta, em forma 
ligeiramente tronco-cônico, seccionada obliquamente da 
frente para a retaguarda, com abertura frontal contendo zíper 
ou botões em matéria plástica na cor preta cós postiço em 
4cm de largura, contendo 4 a 5 passadores simples, de 5,5cm 
de altura e 4,5cm de largura, dispostos na frente, nos lados e 
atrás, para receber o cinto, costura dupla, com fechamento 
através de gancho, caseado na horizontal vista embutida com 
reforço de ganchos (ou travetes) na parte traseira reforço 02 
bolsos tipo faca inteiro com forro na parte interior na mesma 
cor do tecido, fixados na parte superior da frente com reforço 
de viés nas extremidades, 02 bolsos fixados nas laterais no 
joelho tipo sacola chapado com lapela oitavado em tecido rip 
stop na cor amarela com prega interna e faixa refletida 
industrial de 25mm na cor cinza, com portinholas pespontadas 
fechadas por velcro ou dois botões embutidos, 01 bolso 
interno na parte frontal na altura da coxa com abertura de 
4,5cm, 01 bolso externo tipo sacola chapado com lapela com 
fechamento em velcro medindo 7,0x14,0 cm fixado acima do 
bolso lateral 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 máquinas interlock com bitola 
mínima de 0,8mm costuras para o pesponto da vista, gancho 
dianteiro, bolsos e portinholas em maquina reta de 02 agulhas 
paralelas costuras para bainha dos bolsos dianteiros e barra 
em maquina reta de 01 agulha aplicação de overlokck 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 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. Apresentar 
amostra da calça e da gandola junto com o laudo da malha da 
instituição de registro. 

     

 
Valor total extenso: 

6 CONFECÇÃO DE CALÇA MODELO OPERACIONAL 
PARA GUARDA MUNICIPAL TAM. 40   8,000 UNIDADE  0,00 0,00 
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Especificação : Confeccionada em tecido rip stop em estampa 
de cor AZUL MARINHO fechado, em fio Techno rip stop da 
SANTISTA, dispondo do seguinte: tratamento de PROTEÇÃO 
UV 50+ e tratamento ANTIMICROBIAL, com característica de 
"bacteriostático" e "fungistático" composição com 50% 
poliamida e 50% algodão peso de 2 g/m2 (com variação de 
até 1g/m2, para mais ou para menos e capacidade de 
encolhimento não superior a 1%. Com cintura alta, em forma 
ligeiramente tronco-cônico, seccionada obliquamente da 
frente para a retaguarda, com abertura frontal contendo zíper 
ou botões em matéria plástica na cor preta cós postiço em 
4cm de largura, contendo 4 a 5 passadores simples, de 5,5cm 
de altura e 4,5cm de largura, dispostos na frente, nos lados e 
atrás, para receber o cinto, costura dupla, com fechamento 
através de gancho, caseado na horizontal vista embutida com 
reforço de ganchos (ou travetes) na parte traseira reforço 02 
bolsos tipo faca inteiro com forro na parte interior na mesma 
cor do tecido, fixados na parte superior da frente com reforço 
de viés nas extremidades, 02 bolsos fixados nas laterais no 
joelho tipo sacola chapado com lapela oitavado em tecido rip 
stop na cor amarela com prega interna e faixa refletida 
industrial de 25mm na cor cinza, com portinholas pespontadas 
fechadas por velcro ou dois botões embutidos, 01 bolso 
interno na parte frontal na altura da coxa com abertura de 
4,5cm, 01 bolso externo tipo sacola chapado com lapela com 
fechamento em velcro medindo 7,0x14,0 cm fixado acima do 
bolso lateral 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 máquinas interlock com bitola 
mínima de 0,8mm costuras para o pesponto da vista, gancho 
dianteiro, bolsos e portinholas em maquina reta de 02 agulhas 
paralelas costuras para bainha dos bolsos dianteiros e barra 
em maquina reta de 01 agulha aplicação de overlokck 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 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. Apresentar 
amostra da calça e da gandola junto com o laudo da malha da 
instituição de registro. 

     

 
Valor total extenso: 
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PARA GUARDA MUNICIPAL TAM. 42   19,000 UNIDADE  206,00 3914,00 
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Especificação : Confeccionada em tecido rip stop em estampa 
de cor AZUL MARINHO fechado, em fio Techno rip stop da 
SANTISTA, dispondo do seguinte: tratamento de PROTEÇÃO 
UV 50+ e tratamento ANTIMICROBIAL, com característica de 
"bacteriostático" e "fungistático" composição com 50% 
poliamida e 50% algodão peso de 2 g/m2 (com variação de 
até 1g/m2, para mais ou para menos e capacidade de 
encolhimento não superior a 1%. Com cintura alta, em forma 
ligeiramente tronco-cônico, seccionada obliquamente da 
frente para a retaguarda, com abertura frontal contendo zíper 
ou botões em matéria plástica na cor preta cós postiço em 
4cm de largura, contendo 4 a 5 passadores simples, de 5,5cm 
de altura e 4,5cm de largura, dispostos na frente, nos lados e 
atrás, para receber o cinto, costura dupla, com fechamento 
através de gancho, caseado na horizontal vista embutida com 
reforço de ganchos (ou travetes) na parte traseira reforço 02 
bolsos tipo faca inteiro com forro na parte interior na mesma 
cor do tecido, fixados na parte superior da frente com reforço 
de viés nas extremidades, 02 bolsos fixados nas laterais no 
joelho tipo sacola chapado com lapela oitavado em tecido rip 
stop na cor amarela com prega interna e faixa refletida 
industrial de 25mm na cor cinza, com portinholas pespontadas 
fechadas por velcro ou dois botões embutidos, 01 bolso 
interno na parte frontal na altura da coxa com abertura de 
4,5cm, 01 bolso externo tipo sacola chapado com lapela com 
fechamento em velcro medindo 7,0x14,0 cm fixado acima do 
bolso lateral 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 máquinas interlock com bitola 
mínima de 0,8mm costuras para o pesponto da vista, gancho 
dianteiro, bolsos e portinholas em maquina reta de 02 agulhas 
paralelas costuras para bainha dos bolsos dianteiros e barra 
em maquina reta de 01 agulha aplicação de overlokck 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 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. Apresentar 
amostra da calça e da gandola junto com o laudo da malha da 
instituição de registro. 

     

 
Valor total extenso: 

8 CONFECÇÃO DE CALÇA MODELO OPERACIONAL 
PARA GUARDA MUNICIPAL TAM. 44   20,000 UNIDADE  206,00 4120,00 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 

PARÁ COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 

CNPJ – 83.268.011/0001-84 

 

 

                                  

 

  

                               

 

Rua: Cristóvão Colombo, S/N – Centro – Ipixuna – Pará CEP: 68637-000 CNPJ – 83.268.011/0001-84 
 

 

Especificação : Confeccionada em tecido rip stop em estampa 
de cor AZUL MARINHO fechado, em fio Techno rip stop da 
SANTISTA, dispondo do seguinte: tratamento de PROTEÇÃO 
UV 50+ e tratamento ANTIMICROBIAL, com característica de 
"bacteriostático" e "fungistático" composição com 50% 
poliamida e 50% algodão peso de 2 g/m2 (com variação de 
até 1g/m2, para mais ou para menos e capacidade de 
encolhimento não superior a 1%. Com cintura alta, em forma 
ligeiramente tronco-cônico, seccionada obliquamente da 
frente para a retaguarda, com abertura frontal contendo zíper 
ou botões em matéria plástica na cor preta cós postiço em 
4cm de largura, contendo 4 a 5 passadores simples, de 5,5cm 
de altura e 4,5cm de largura, dispostos na frente, nos lados e 
atrás, para receber o cinto, costura dupla, com fechamento 
através de gancho, caseado na horizontal vista embutida com 
reforço de ganchos (ou travetes) na parte traseira reforço 02 
bolsos tipo faca inteiro com forro na parte interior na mesma 
cor do tecido, fixados na parte superior da frente com reforço 
de viés nas extremidades, 02 bolsos fixados nas laterais no 
joelho tipo sacola chapado com lapela oitavado em tecido rip 
stop na cor amarela com prega interna e faixa refletida 
industrial de 25mm na cor cinza, com portinholas pespontadas 
fechadas por velcro ou dois botões embutidos, 01 bolso 
interno na parte frontal na altura da coxa com abertura de 
4,5cm, 01 bolso externo tipo sacola chapado com lapela com 
fechamento em velcro medindo 7,0x14,0 cm fixado acima do 
bolso lateral 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 máquinas interlock com bitola 
mínima de 0,8mm costuras para o pesponto da vista,gancho 
dianteiro, bolsos e portinholas em maquina reta de 02 agulhas 
paralelas costuras para bainha dos bolsos dianteiros e barra 
em maquina reta de 01 agulha aplicação de overlokck 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 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. Apresentar 
amostra da calça e da gandola junto com o laudo da malha da 
instituição de registro. 

     

 
Valor total extenso: 

9 CONFECÇÃO DE CALÇA MODELO OPERACIONAL 
PARA GUARDA MUNICIPAL TAM. 46   24,000 UNIDADE  209,33 5023,92 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 

PARÁ COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 

CNPJ – 83.268.011/0001-84 

 

 

                                  

 

  

                               

 

Rua: Cristóvão Colombo, S/N – Centro – Ipixuna – Pará CEP: 68637-000 CNPJ – 83.268.011/0001-84 
 

 

Especificação : Confeccionada em tecido rip stop em estampa 
de cor AZUL MARINHO fechado, em fio Techno rip stop da 
SANTISTA, dispondo do seguinte: tratamento de PROTEÇÃO 
UV 50+ e tratamento ANTIMICROBIAL, com característica de 
"bacteriostático" e "fungistático" composição com 50% 
poliamida e 50% algodão peso de 2 g/m2 (com variação de 
até 1g/m2, para mais ou para menos e capacidade de 
encolhimento não superior a 1%. Com cintura alta, em forma 
ligeiramente tronco-cônico, seccionada obliquamente da 
frente para a retaguarda, com abertura frontal contendo zíper 
ou botões em matéria plástica na cor preta cós postiço em 
4cm de largura, contendo 4 a 5 passadores simples, de 5,5cm 
de altura e 4,5cm de largura, dispostos na frente, nos lados e 
atrás, para receber o cinto, costura dupla, com fechamento 
através de gancho, caseado na horizontal vista embutida com 
reforço de ganchos (ou travetes) na parte traseira reforço 02 
bolsos tipo faca inteiro com forro na parte interior na mesma 
cor do tecido, fixados na parte superior da frente com reforço 
de viés nas extremidades, 02 bolsos fixados nas laterais no 
joelho tipo sacola chapado com lapela oitavado em tecido rip 
stop na cor amarela com prega interna e faixa refletida 
industrial de 25mm na cor cinza, com portinholas pespontadas 
fechadas por velcro ou dois botões embutidos, 01 bolso 
interno na parte frontal na altura da coxa com abertura de 
4,5cm, 01 bolso externo tipo sacola chapado com lapela com 
fechamento em velcro medindo 7,0x14,0 cm fixado acima do 
bolso lateral 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 máquinas interlock com bitola 
mínima de 0,8mm costuras para o pesponto da vista, gancho 
dianteiro, bolsos e portinholas em maquina reta de 02 agulhas 
paralelas costuras para bainha dos bolsos dianteiros e barra 
em maquina reta de 01 agulha aplicação de overlokck 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 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. Apresentar 
amostra da calça e da gandola junto com o laudo da malha da 
instituição de registro. 

     

 
Valor total extenso: 

10 CONFECÇÃO DE CALÇA MODELO OPERACIONAL 
PARA GUARDA MUNICIPAL TAM. 48   5,000 UNIDADE  209,33 1046,65 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 

PARÁ COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 

CNPJ – 83.268.011/0001-84 

 

 

                                  

 

  

                               

 

Rua: Cristóvão Colombo, S/N – Centro – Ipixuna – Pará CEP: 68637-000 CNPJ – 83.268.011/0001-84 
 

 

Especificação : Confeccionada em tecido rip stop em estampa 
de cor AZUL MARINHO fechado, em fio Techno rip stop da 
SANTISTA, dispondo do seguinte: tratamento de PROTEÇÃO 
UV 50+ e tratamento ANTIMICROBIAL, com característica de 
"bacteriostático" e "fungistático" composição com 50% 
poliamida e 50% algodão peso de 2 g/m2 (com variação de 
até 1g/m2, para mais ou para menos e capacidade de 
encolhimento não superior a 1%. Com cintura alta, em forma 
ligeiramente tronco-cônico, seccionada obliquamente da 
frente para a retaguarda, com abertura frontal contendo zíper 
ou botões em matéria plástica na cor preta cós postiço em 
4cm de largura, contendo 4 a 5 passadores simples, de 5,5cm 
de altura e 4,5cm de largura, dispostos na frente, nos lados e 
atrás, para receber o cinto, costura dupla, com fechamento 
através de gancho, caseado na horizontal vista embutida com 
reforço de ganchos (ou travetes)na parte traseira reforço 02 
bolsos tipo faca inteiro com forro na parte interior na mesma 
cor do tecido, fixados na parte superior da frente com reforço 
de viés nas extremidades, 02 bolsos fixados nas laterais no 
joelho tipo sacola chapado com lapela oitavado em tecido rip 
stop na cor amarela com prega interna e faixa refletida 
industrial de 25mm na cor cinza, com portinholas pespontadas 
fechadas por velcro ou dois botões embutidos, 01 bolso 
interno na parte frontal na altura da coxa com abertura de 
4,5cm, 01 bolso externo tipo sacola chapado com lapela com 
fechamento em velcro medindo 7,0x14,0 cm fixado acima do 
bolso lateral 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 máquinas interlock com bitola 
mínima de 0,8mm costuras para o pesponto da vista, gancho 
dianteiro, bolsos e portinholas em maquina reta de 02 agulhas 
paralelas costuras para bainha dos bolsos dianteiros e barra 
em maquina reta de 01 agulha aplicação de overlokck 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 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. Apresentar 
amostra da calça e da gandola junto com o laudo da malha da 
instituição de registro. 

     

 
Valor total extenso: 

11 CONFECÇÃO DE CALÇA MODELO OPERACIONAL 
PARA GUARDA MUNICIPAL TAM. 50   7,000 UNIDADE  209,33 1465,31 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 

PARÁ COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 

CNPJ – 83.268.011/0001-84 

 

 

                                  

 

  

                               

 

Rua: Cristóvão Colombo, S/N – Centro – Ipixuna – Pará CEP: 68637-000 CNPJ – 83.268.011/0001-84 
 

 

Especificação : Confeccionada em tecido rip stop em estampa 
de cor AZUL MARINHO fechado, em fio Techno rip stop da 
SANTISTA, dispondo do seguinte: tratamento de PROTEÇÃO 
UV 50+ e tratamento ANTIMICROBIAL, com característica de 
"bacteriostático" e "fungistático" composição com 50% 
poliamida e 50% algodão peso de 2 g/m2 (com variação de 
até 1g/m2, para mais ou para menos e capacidade de 
encolhimento não superior a 1%. Com cintura alta, em forma 
ligeiramente tronco-cônico, seccionada obliquamente da 
frente para a retaguarda, com abertura frontal contendo zíper 
ou botões em matéria plástica na cor preta cós postiço em 
4cm de largura, contendo 4 a 5 passadores simples, de 5,5cm 
de altura e 4,5cm de largura, dispostos na frente, nos lados e 
atrás, para receber o cinto, costura dupla, com fechamento 
através de gancho, caseado na horizontal vista embutida com 
reforço de ganchos (ou travetes) na parte traseira reforço 02 
bolsos tipo faca inteiro com forro na parte interior na mesma 
cor do tecido, fixados na parte superior da frente com reforço 
de viés nas extremidades, 02 bolsos fixados nas laterais no 
joelho tipo sacola chapado com lapela oitavado em tecido rip 
stop na cor amarela com prega interna e faixa refletida 
industrial de 25mm na cor cinza, com portinholas pespontadas 
fechadas por velcro ou dois botões embutidos, 01 bolso 
interno na parte frontal na altura da coxa com abertura de 
4,5cm, 01 bolso externo tipo sacola chapado com lapela com 
fechamento em velcro medindo 7,0x14,0 cm fixado acima do 
bolso lateral 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 máquinas interlock com bitola 
mínima de 0,8mm costuras para o pesponto da vista, gancho 
dianteiro, bolsos e portinholas em maquina reta de 02 agulhas 
paralelas costuras para bainha dos bolsos dianteiros e barra 
em maquina reta de 01 agulha aplicação de overlokck 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 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. Apresentar 
amostra da calça e da gandola junto com o laudo da malha da 
instituição de registro. 

     

 
Valor total extenso: 

12 CONFECÇÃO DE CALÇA MODELO OPERACIONAL 
PARA GUARDA MUNICIPAL TAM. 54   1,000 UNIDADE  212,67 212,67 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 

PARÁ COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 

CNPJ – 83.268.011/0001-84 

 

 

                                  

 

  

                               

 

Rua: Cristóvão Colombo, S/N – Centro – Ipixuna – Pará CEP: 68637-000 CNPJ – 83.268.011/0001-84 
 

 

Especificação : Confeccionada em tecido rip stop em estampa 
de cor AZUL MARINHO fechado, em fio Techno rip stop da 
SANTISTA, dispondo do seguinte: tratamento de PROTEÇÃO 
UV 50+ e tratamento ANTIMICROBIAL, com característica de 
"bacteriostático" e "fungistático" composição com 50% 
poliamida e 50% algodão peso de 2 g/m2 (com variação de 
até 1g/m2, para mais ou para menos e capacidade de 
encolhimento não superior a 1%. Com cintura alta, em forma 
ligeiramente tronco-cônico, seccionada obliquamente da 
frente para a retaguarda, com abertura frontal contendo zíper 
ou botões em matéria plástica na cor preta cós postiço em 
4cm de largura, contendo 4 a 5 passadores simples, de 5,5cm 
de altura e 4,5cm de largura, dispostos na frente, nos lados e 
atrás, para receber o cinto, costura dupla, com fechamento 
através de gancho, caseado na horizontal vista embutida com 
reforço de ganchos (ou travetes) na parte traseira reforço 02 
bolsos tipo faca inteiro com forro na parte interior na mesma 
cor do tecido, fixados na parte superior da frente com reforço 
de viés nas extremidades, 02 bolsos fixados nas laterais no 
joelho tipo sacola chapado com lapela oitavado em tecido rip 
stop na cor amarela com prega interna e faixa refletida 
industrial de 25mm na cor cinza, com portinholas pespontadas 
fechadas por velcro ou dois botões embutidos, 01 bolso 
interno na parte frontal na altura da coxa com abertura de 
4,5cm, 01 bolso externo tipo sacola chapado com lapela com 
fechamento em velcro medindo 7,0x14,0 cm fixado acima do 
bolso lateral 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 máquinas interlock com bitola 
mínima de 0,8mm costuras para o pesponto da vista, gancho 
dianteiro, bolsos e portinholas em maquina reta de 02 agulhas 
paralelas costuras para bainha dos bolsos dianteiros e barra 
em maquina reta de 01 agulha aplicação de overlokck 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 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. Apresentar 
amostra da calça e da gandola junto com o laudo da malha da 
instituição de registro. 

     

 
Valor total extenso: 

13 CONFECÇÃO DE CALÇA MODELO OPERACIONAL 
PARA GUARDA MUNICIPAL TAM. 56   2,000 UNIDADE  212,67 425,34 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 

PARÁ COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 

CNPJ – 83.268.011/0001-84 

 

 

                                  

 

  

                               

 

Rua: Cristóvão Colombo, S/N – Centro – Ipixuna – Pará CEP: 68637-000 CNPJ – 83.268.011/0001-84 
 

 

Especificação : Confeccionada em tecido rip stop em estampa 
de cor AZUL MARINHO fechado, em fio Techno rip stop da 
SANTISTA, dispondo do seguinte: tratamento de PROTEÇÃO 
UV 50+ e tratamento ANTIMICROBIAL, com característica de 
"bacteriostático" e "fungistático" composição com 50% 
poliamida e 50% algodão peso de 2 g/m2 (com variação de 
até 1g/m2, para mais ou para menos e capacidade de 
encolhimento não superior a 1%. Com cintura alta, em forma 
ligeiramente tronco-cônico, seccionada obliquamente da 
frente para a retaguarda, com abertura frontal contendo zíper 
ou botões em matéria plástica na cor preta cós postiço em 
4cm de largura, contendo 4 a 5 passadores simples, de 5,5cm 
de altura e 4,5cm de largura, dispostos na frente, nos lados e 
atrás, para receber o cinto, costura dupla, com fechamento 
através de gancho, caseado na horizontal vista embutida com 
reforço de ganchos (ou travetes) na parte traseira reforço 02 
bolsos tipo faca inteiro com forro na parte interior na mesma 
cor do tecido, fixados na parte superior da frente com reforço 
de viés nas extremidades, 02 bolsos fixados nas laterais no 
joelho tipo sacola chapado com lapela oitavado em tecido rip 
stop na cor amarela com prega interna e faixa refletida 
industrial de 25mm na cor cinza, com portinholas pespontadas 
fechadas por velcro ou dois botões embutidos, 01 bolso 
interno na parte frontal na altura da coxa com abertura de 
4,5cm, 01 bolso externo tipo sacola chapado com lapela com 
fechamento em velcro medindo 7,0x14,0 cm fixado acima do 
bolso lateral 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 máquinas interlock com bitola 
mínima de 0,8mm costuras para o pesponto da vista, gancho 
dianteiro, bolsos e portinholas em maquina reta de 02 agulhas 
paralelas costuras para bainha dos bolsos dianteiros e barra 
em maquina reta de 01 agulha aplicação de overlokck 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 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. Apresentar 
amostra da calça e da gandola junto com o laudo da malha da 
instituição de registro. 

     

 
Valor total extenso: 

14 CONFECÇÃO DE CALÇA MODELO OPERACIONAL 
PARA GUARDA MUNICIPAL TAM. 60   2,000 UNIDADE  212,67 425,34 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 

PARÁ COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 

CNPJ – 83.268.011/0001-84 

 

 

                                  

 

  

                               

 

Rua: Cristóvão Colombo, S/N – Centro – Ipixuna – Pará CEP: 68637-000 CNPJ – 83.268.011/0001-84 
 

 

Especificação : Confeccionada em tecido rip stop em estampa 
de cor AZUL MARINHO fechado, em fio Techno rip stop da 
SANTISTA, dispondo do seguinte: tratamento de PROTEÇÃO 
UV 50+ e tratamento ANTIMICROBIAL, com característica de 
"bacteriostático" e "fungistático" composição com 50% 
poliamida e 50% algodão peso de 2 g/m2 (com variação de 
até 1g/m2, para mais ou para menos e capacidade de 
encolhimento não superior a 1%. Com cintura alta, em forma 
ligeiramente tronco-cônico, seccionada obliquamente da 
frente para a retaguarda, com abertura frontal contendo zíper 
ou botões em matéria plástica na cor preta cós postiço em 
4cm de largura, contendo 4 a 5 passadores simples, de 5,5cm 
de altura e 4,5cm de largura, dispostos na frente, nos lados e 
atrás, para receber o cinto, costura dupla, com fechamento 
através de gancho, caseado na horizontal vista embutida com 
reforço de ganchos (ou travetes) na parte traseira reforço 02 
bolsos tipo faca inteiro com forro na parte interior na mesma 
cor do tecido, fixados na parte superior da frente com reforço 
de viés nas extremidades, 02 bolsos fixados nas laterais no 
joelho tipo sacola chapado com lapela oitavado em tecido rip 
stop na cor amarela com prega interna e faixa refletida 
industrial de 25mm na cor cinza, com portinholas pespontadas 
fechadas por velcro ou dois botões embutidos, 01 bolso 
interno na parte frontal na altura da coxa com abertura de 
4,5cm, 01 bolso externo tipo sacola chapado com lapela com 
fechamento em velcro medindo 7,0x14,0 cm fixado acima do 
bolso lateral 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 máquinas interlock com bitola 
mínima de 0,8mm costuras para o pesponto da vista, gancho 
dianteiro, bolsos e portinholas em maquina reta de 02 agulhas 
paralelas costuras para bainha dos bolsos dianteiros e barra 
em maquina reta de 01 agulha aplicação de overlokck 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 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. Apresentar 
amostra da calça e da gandola junto com o laudo da malha da 
instituição de registro. 

     

 
Valor total extenso: 

15 COTURNO TÁTICO TAM. 38   18,000 PAR      256,50 4617,00 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 

PARÁ COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 

CNPJ – 83.268.011/0001-84 

 

 

                                  

 

  

                               

 

Rua: Cristóvão Colombo, S/N – Centro – Ipixuna – Pará CEP: 68637-000 CNPJ – 83.268.011/0001-84 
 

 

Especificação : Confeccionado em couro semi-cromo na cor 
PRETA, estampa LISA, de primeira qualidade hidrofugado, 
sem marcas, isenta de cortes, furos ou outros defeitos 
provocados por riscos de cerca, chifradas, marcas de fogo. 
Com espessura mínima de 2,0 mm, cano e lingueta em tcido 
plano nylon/poliamida, forrado internamente em 
poliamida/poliéster, fechamento em atacador e ziper, ilhoses, 
palmilha de montagem anti perfuração não metálica, palmilha 
de limpeza em látex, e solado tri componente. Resistência à 
tração mínimo 15Mpa, absorção de água após 60 minutos. 
Tecido plano/nylon, força de rasgagem mínimo 
90N,permeabilidade ao vapor de água, coeficiente de vapor 
de água mínimo 2,0 mg/cm2h mínimo 20 mg/cm2. Forro do 
cano e da lingueta em 15% poliamida e 85% poliéster, rápida 
dispersão da transpiração, acelerado transporte da umidade, 
toque macio e confortável e superior rwsistência a abrasão. 
Sistema de montagem: Cadedal e solado, fixados pelo 
sistema blak; o calçado deve ser 100% blaqueado nas 
laterais. Altura do cano deverá ser medida de acordo com o 
item 6.2.2 da norma ABNT NBR ISO 20344:2008 (onde a 
altura é a distância vertical entre o ponto mais baixo da 
palmilha interna e o ponto mais alto do cabedal), será de 
220mm de altura para o numero 40, podendo aumentar ou 
diminuir proporcionalmente, conforme a numeração. Força de 
arranque do solado - Mínimo 500N. 

     

 
Valor total extenso: 

16 COTURNO TÁTICO TAM. 39   9,000 PAR      256,50 2308,50 

 

Especificação : Confeccionado em couro semi-cromo na cor 
PRETA, estampa LISA, de primeira qualidade hidrofugado, 
sem marcas, isenta de cortes, furos ou outros defeitos 
provocados por riscos de cerca, chifradas, marcas de fogo. 
Com espessura mínima de 2,0 mm, cano e lingueta em tcido 
plano nylon/poliamida, forrado internamente em 
poliamida/poliéster, fechamento em atacador e ziper, ilhoses, 
palmilha de montagem anti perfuração não metálica, palmilha 
de limpeza em látex, e solado tri componente. Resistência à 
tração mínimo 15Mpa, absorção de água após 60 minutos. 
Tecido plano/nylon, força de rasgagem mínimo 
90N,permeabilidade ao vapor de água, coeficiente de vapor 
de água mínimo 2,0 mg/cm2h mínimo 20 mg/cm2. Forro do 
cano e da lingueta em 15% poliamida e 85% poliéster, rápida 
dispersão da transpiração, acelerado transporte da umidade, 
toque macio e confortável e superior rwsistência a abrasão. 
Sistema de montagem: Cadedal e solado, fixados pelo 
sistema blak o calçado deve ser 100% blaqueado nas laterais. 
Altura do cano deverá ser medida de acordo com o item 6.2.2 
da norma ABNT NBR ISO 20344:2008 (onde a altura é a 
distância vertical entre o ponto mais baixo da palmilha interna 
e o ponto mais alto do cabedal), será de 220mm de altura 
para o numero 40, podendo aumentar ou diminuir 
proporcionalmente, conforme a numeração. Força de 
arranque do solado - Mínimo 500N. 

     

 
Valor total extenso: 

17 COTURNO TÁTICO TAM. 40   28,000 PAR      256,50 7182,00 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 

PARÁ COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 

CNPJ – 83.268.011/0001-84 

 

 

                                  

 

  

                               

 

Rua: Cristóvão Colombo, S/N – Centro – Ipixuna – Pará CEP: 68637-000 CNPJ – 83.268.011/0001-84 
 

 

Especificação : Confeccionado em couro semi-cromo na cor 
PRETA, estampa LISA, de primeira qualidade hidrofugado, 
sem marcas, isenta de cortes, furos ou outros defeitos 
provocados por riscos de cerca, chifradas, marcas de fogo. 
Com espessura mínima de 2,0 mm, cano e lingueta em tcido 
plano nylon/poliamida, forrado internamente em 
poliamida/poliéster, fechamento em atacador e ziper, ilhoses, 
palmilha de montagem anti perfuração não metálica, palmilha 
de limpeza em látex, e solado tri componente. Resistência à 
tração mínimo 15Mpa, absorção de água após 60 minutos. 
Tecido plano/nylon, força de rasgagem mínimo 
90N,permeabilidade ao vapor de água, coeficiente de vapor 
de água mínimo 2,0 mg/cm2h mínimo 20 mg/cm2. Forro do 
cano e da lingueta em 15% poliamida e 85% poliéster, rápida 
dispersão da transpiração, acelerado transporte da umidade, 
toque macio e confortável e superior rwsistência a abrasão. 
Sistema de montagem: Cadedal e solado, fixados pelo 
sistema blak o calçado deve ser 100% blaqueado nas laterais. 
Altura do cano deverá ser medida de acordo com o item 6.2.2 
da norma ABNT NBR ISO 20344:2008 (onde a altura é a 
distância vertical entre o ponto mais baixo da palmilha interna 
e o ponto mais alto do cabedal), será de 220mm de altura 
para o numero 40, podendo aumentar ou diminuir 
proporcionalmente, conforme a numeração. Força de 
arranque do solado - Mínimo 500N. 

     

 
Valor total extenso: 

18 COTURNO TÁTICO TAM. 41   17,000 PAR      256,50 4360,50 

 

Especificação : Confeccionado em couro semi-cromo na cor 
PRETA, estampa LISA, de primeira qualidade hidrofugado, 
sem marcas, isenta de cortes, furos ou outros defeitos 
provocados por riscos de cerca, chifradas, marcas de fogo. 
Com espessura mínima de 2,0 mm, cano e lingueta em tcido 
plano nylon/poliamida, forrado internamente em 
poliamida/poliéster, fechamento em atacador e ziper, ilhoses, 
palmilha de montagem anti perfuração não metálica, palmilha 
de limpeza em látex, e solado tri componente. Resistência à 
tração mínimo 15Mpa, absorção de água após 60 minutos. 
Tecido plano/nylon, força de rasgagem mínimo 
90N,permeabilidade ao vapor de água, coeficiente de vapor 
de água mínimo 2,0 mg/cm2h mínimo 20 mg/cm2. Forro do 
cano e da lingueta em 15% poliamida e 85% poliéster, rápida 
dispersão da transpiração, acelerado transporte da umidade, 
toque macio e confortável e superior rwsistência a abrasão. 
Sistema de montagem: Cadedal e solado, fixados pelo 
sistema blak o calçado deve ser 100% blaqueado nas laterais. 
Altura do cano deverá ser medida de acordo com o item 6.2.2 
da norma ABNT NBR ISO 20344:2008 (onde a altura é a 
distância vertical entre o ponto mais baixo da palmilha interna 
e o ponto mais alto do cabedal), será de 220mm de altura 
para o numero 40, podendo aumentar ou diminuir 
proporcionalmente, conforme a numeração. Força de 
arranque do solado - Mínimo 500N. 

     

 
Valor total extenso: 

19 COTURNO TÁTICO TAM. 42   9,000 PAR      256,50 2308,50 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 

PARÁ COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 

CNPJ – 83.268.011/0001-84 

 

 

                                  

 

  

                               

 

Rua: Cristóvão Colombo, S/N – Centro – Ipixuna – Pará CEP: 68637-000 CNPJ – 83.268.011/0001-84 
 

 

Especificação : Confeccionado em couro semi-cromo na cor 
PRETA, estampa LISA, de primeira qualidade hidrofugado, 
sem marcas, isenta de cortes, furos ou outros defeitos 
provocados por riscos de cerca, chifradas, marcas de fogo. 
Com espessura mínima de 2,0 mm, cano e lingueta em tcido 
plano nylon/poliamida, forrado internamente em 
poliamida/poliéster, fechamento em atacador e ziper, ilhoses, 
palmilha de montagem anti perfuração não metálica, palmilha 
de limpeza em látex, e solado tri componente. Resistência à 
tração mínimo 15Mpa, absorção de água após 60 minutos. 
Tecido plano/nylon, força de rasgagem mínimo 
90N,permeabilidade ao vapor de água, coeficiente de vapor 
de água mínimo 2,0 mg/cm2h mínimo 20 mg/cm2. Forro do 
cano e da lingueta em 15% poliamida e 85% poliéster, rápida 
dispersão da transpiração, acelerado transporte da umidade, 
toque macio e confortável e superior rwsistência a abrasão. 
Sistema de montagem: Cadedal e solado, fixados pelo 
sistema blak o calçado deve ser 100% blaqueado nas laterais. 
Altura do cano deverá ser medida de acordo com o item 6.2.2 
da norma ABNT NBR ISO 20344:2008 (onde a altura é a 
distância vertical entre o ponto mais baixo da palmilha interna 
e o ponto mais alto do cabedal), será de 220mm de altura 
para o numero 40, podendo aumentar ou diminuir 
proporcionalmente, conforme a numeração. Força de 
arranque do solado - Mínimo 500N. 

     

 
Valor total extenso: 

20 COTURNO TÁTICO TAM. 43   2,000 PAR      256,50 513,00 

 

Especificação : Confeccionado em couro semi-cromo na cor 
PRETA, estampa LISA, de primeira qualidade hidrofugado, 
sem marcas, isenta de cortes, furos ou outros defeitos 
provocados por riscos de cerca, chifradas, marcas de fogo. 
Com espessura mínima de 2,0 mm, cano e lingueta em tcido 
plano nylon/poliamida, forrado internamente em 
poliamida/poliéster, fechamento em atacador e ziper, ilhoses, 
palmilha de montagem anti perfuração não metálica, palmilha 
de limpeza em látex, e solado tri componente. Resistência à 
tração mínimo 15Mpa, absorção de água após 60 minutos. 
Tecido plano/nylon, força de rasgagem mínimo 
90N,permeabilidade ao vapor de água, coeficiente de vapor 
de água mínimo 2,0 mg/cm2h mínimo 20 mg/cm2. Forro do 
cano e da lingueta em 15% poliamida e 85% poliéster, rápida 
dispersão da transpiração, acelerado transporte da umidade, 
toque macio e confortável e superior rwsistência a abrasão. 
Sistema de montagem: Cadedal e solado, fixados pelo 
sistema blak o calçado deve ser 100% blaqueado nas laterais. 
Altura do cano deverá ser medida de acordo com o item 6.2.2 
da norma ABNT NBR ISO 20344:2008 (onde a altura é a 
distância vertical entre o ponto mais baixo da palmilha interna 
e o ponto mais alto do cabedal), será de 220mm de altura 
para o numero 40, podendo aumentar ou diminuir 
proporcionalmente, conforme a numeração. Força de 
arranque do solado - Mínimo 500N. 

     

 
Valor total extenso: 

21 COTURNO TÁTICO TAM. 44   8,000 PAR      256,50 2052,00 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 

PARÁ COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 

CNPJ – 83.268.011/0001-84 

 

 

                                  

 

  

                               

 

Rua: Cristóvão Colombo, S/N – Centro – Ipixuna – Pará CEP: 68637-000 CNPJ – 83.268.011/0001-84 
 

 

Especificação : Confeccionado em couro semi-cromo na cor 
PRETA, estampa LISA, de primeira qualidade hidrofugado, 
sem marcas, isenta de cortes, furos ou outros defeitos 
provocados por riscos de cerca, chifradas, marcas de fogo. 
Com espessura mínima de 2,0 mm, cano e lingueta em tcido 
plano nylon/poliamida, forrado internamente em 
poliamida/poliéster, fechamento em atacador e ziper, ilhoses, 
palmilha de montagem anti perfuração não metálica, palmilha 
de limpeza em látex, e solado tri componente. Resistência à 
tração mínimo 15Mpa, absorção de água após 60 minutos. 
Tecido plano/nylon, força de rasgagem mínimo 
90N,permeabilidade ao vapor de água, coeficiente de vapor 
de água mínimo 2,0 mg/cm2h mínimo 20 mg/cm2. Forro do 
cano e da lingueta em 15% poliamida e 85% poliéster, rápida 
dispersão da transpiração, acelerado transporte da umidade, 
toque macio e confortável e superior rwsistência a abrasão. 
Sistema de montagem: Cadedal e solado, fixados pelo 
sistema blak o calçado deve ser 100% blaqueado nas laterais. 
Altura do cano deverá ser medida de acordo com o item 6.2.2 
da norma ABNT NBR ISO 20344:2008 (onde a altura é a 
distância vertical entre o ponto mais baixo da palmilha interna 
e o ponto mais alto do cabedal), será de 220mm de altura 
para o numero 40, podendo aumentar ou diminuir 
proporcionalmente, conforme a numeração. Força de 
arranque do solado - Mínimo 500N. 

     

 
Valor total extenso: 

22 CONFECÇÃO DE GORRO OPERACIONAL PARA 
GUARDA MUNICIPAL   91,000 UNIDADE  41,67 3791,97 

 

Especificação : Confeccionada em tecido rip stop em estampa 
de cor AZUL MARINHO fechado, dispondo do seguinte: 
tratamento de PROTEÇÃO UV 50+ e tratamento 
ANTIMICROBIAL, com características de bacteriostático e 
fingistático; composição de 50% poliamida e 50% algodão; 
peso de 2 g/m2, (com variação de até 1g/m2, para mais ou 
para menos); e capacidade de encolhimento não superior a 
1%; dispondo do brasão na parte frontal bordado na própria 
peça e as letras GMI na lapela de fechamento, com reforço 
em tripla camada, composto de esponja, forro importado e 
tecido, ambos prensado em alta pressão, acabamento e 
fechamento em viés em todas as extremidades, pala ondulada 
com formato acompanhando o formato da cabeça; 
fechamento da costura em máquinas com uma agulha, 
pespontado duplo, máquina reta e fechamento manual. 

     

 
Valor total extenso: 

23 
CONFECÇÃO DE GANDOLA OPERACIONAL 
MANGA COMPRIDA PARA GUARDA DE 
TRÂNSITO TAM. P   1,000 UNIDADE  262,67 262,67 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 

PARÁ COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 

CNPJ – 83.268.011/0001-84 

 

 

                                  

 

  

                               

 

Rua: Cristóvão Colombo, S/N – Centro – Ipixuna – Pará CEP: 68637-000 CNPJ – 83.268.011/0001-84 
 

 

Especificação : Camisa com tecnologia em DRY FIT, em 
RIPSTOP PADRÃO COMBAT T-SHIRT, com mangas 
compridas E BIRIBA COM NOME BORDADO, confeccionada 
em tecido de composição 92% em Poliamida e 8% de 
Elastano com fator de proteção UV 50+ com antibactericida 
(anti odor), anti pilling de secagem rápida (Dry fit) e new 
breeze (toque gelado), malha de construção lisa (não poroso) 
na cor AZUL MARINHO, com mangas e golas confeccionadas 
em tecido rip stop 50% poliéster e 50% algodão, composto 
com fios tipo ring-spun de alta torção, corpo confeccionado 
em poliamida na cor AZUL MARINHO, com brasão da 
instituição e identificação bordados no peito, bandeira bordada 
na manga direita, brasão do município bordado na manga 
esquerda e nas costas bordado TRÂNSITO, ambos 
diretamente na peça, gola tipo padre, em sua circunferência, 
com largura de 6,60 cm com fechamento em zíper de poliéster 
medindo 26 cm a contar da extremidade do início da gola, de 
forma embutida, e na extremidade superior com a camisa 
fechada deverá conter um acabamento em poliamida em 
formato ESCALENO de forma a impedir o contato do zíper 
com a pele. Nas junções entre manga e tórax deverá ser feito 
através de costura específica flat seaming em ambos os lados 
da mesma cor do tecido e da malha nas laterais da camisa 
conter um suador de largura de 9,0 cm composto de malha 
poliamida da mesma cor do corpo, em formato colmeia 
voltado para secagem rápida, desde a altura da cintura até a 
extensão da axila. Nas mangas conter bolsos com extensão 
de 16 cm de altura e 13,5 cm de largura, fechados através de 
fecho de contato de 11 cm por 25 cm de largura com lapela 
oitavada com detalhe em tecido rip stop na cor amarela e 
faixa refletiva industrial de 25mm na cor cinza, com os 
seguintes bordados em maquina eletrônica diretamente no 
bolso da manga esquerda o brasão do munícipio nas cores 
originais e no bolso da manga direita a bandeira do município 
nas cores originais o bolso deve possuir formato oitavado 
possuindo uma fole de extensão de 3,5cm voltados para a 
parte traseira, bolso possui dois ilhoses na parte inferior do 
mesmo, fechamento em velcro. Proteção dos cotovelos em 
formato retangular com extensão de 29cm possuindo uma 
pinça na parte superior de 5,5cm e na sua extremidade direta 
possuindo um escaleno a partir da extremidade superior, 
possuindo altura de 7cm, iniciando com largura de 5,90cm e 
finalizando com 4,90cm com fechamento em máquina de 
pesponto a manga sendo finalizada e fechada por um fole de 
6,5cm de largura em formato oitavo com velcro na parte 
inferior, possuindo tamanho de 6,0cm de comprimento por 
25cm em sua circunferência há colocação de velcro de 2,5 cm 
em toda a sua extensão do corpo nas cores originais, com 
bandeira do município bordado do lado direito na cor original a 
brasão do município bordado do lado esquerdo na cor original 
e "SEMUTRAN" bordado nas costas em amarelo. 

     

 
Valor total extenso: 

24 
CONFECÇÃO DE GANDOLA OPERACIONAL 
MANGA COMPRIDA PARA GUARDA DE 
TRÂNSITO TAM. M   5,000 UNIDADE  262,67 1313,35 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 

PARÁ COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 

CNPJ – 83.268.011/0001-84 

 

 

                                  

 

  

                               

 

Rua: Cristóvão Colombo, S/N – Centro – Ipixuna – Pará CEP: 68637-000 CNPJ – 83.268.011/0001-84 
 

 

Especificação : Camisa com tecnologia em DRY FIT, em 
RIPSTOP PADRÃO COMBAT T-SHIRT, com mangas 
compridas e BIRIBA COM NOME BORDADO, confeccionada 
em tecido de composição 92% em Poliamida e 8% de 
Elastano com fator de proteção UV 50+ com antibactericida 
(anti odor), anti pilling de secagem rápida (Dry fit) e new 
breeze (toque gelado), malha de construção lisa (não poroso) 
na cor AZUL MARINHO, com mangas e golas confeccionadas 
em tecido rip stop 50% poliéster e 50% algodão, composto 
com fios tipo ring-spun de alta torção, corpo confeccionado 
em poliamida na cor AZUL MARINHO, com brasão da 
instituição e identificação bordados no peito, bandeira bordada 
na manga direita, brasão do município bordado na manga 
esquerda e nas costas bordado TRÂNSITO, ambos 
diretamente na peça, gola tipo padre, em sua circunferência, 
com largura de 6,60 cm com fechamento em zíper de poliéster 
medindo 26 cm a contar da extremidade do início da gola, de 
forma embutida, e na extremidade superior com a camisa 
fechada deverá conter um acabamento em poliamida em 
formato ESCALENO de forma a impedir o contato do zíper 
com a pele. Nas junções entre manga e tórax deverá ser feito 
através de costura específica flat seaming em ambos os lados 
da mesma cor do tecido e da malha nas laterais da camisa 
conter um suador de largura de 9,0 cm composto de malha 
poliamida da mesma cor do corpo, em formato colmeia 
voltado para secagem rápida, desde a altura da cintura até a 
extensão da axila. Nas mangas conter bolsos com extensão 
de 16 cm de altura e 13,5 cm de largura, fechados através de 
fecho de contato de 11 cm por 25 cm de largura com lapela 
oitavada com detalhe em tecido rip stop na cor amarela e 
faixa refletiva industrial de 25mm na cor cinza, com os 
seguintes bordados em maquina eletrônica diretamente no 
bolso da manga esquerda o brasão do munícipio nas cores 
originais e no bolso da manga direita a bandeira do município 
nas cores originais no bolso deve possuir formato oitavado 
possuindo uma fole de extensão de 3,5cm voltados para a 
parte traseira, bolso possui dois ilhoses na parte inferior do 
mesmo, fechamento em velcro. Proteção dos cotovelos em 
formato retangular com extensão de 29cm possuindo uma 
pinça na parte superior de 5,5cm e na sua extremidade direta 
possuindo um escaleno a partir da extremidade superior, 
possuindo altura de 7cm, iniciando com largura de 5,90cm e 
finalizando com 4,90cm com fechamento em máquina de 
pesponto a manga sendo finalizada e fechada por um fole de 
6,5cm de largura em formato oitavo com velcro na parte 
inferior, possuindo tamanho de 6,0cm de comprimento por 
25cm em sua circunferência há colocação de velcro de 2,5 cm 
em toda a sua extensão do corpo nas cores originais, com 
bandeira do município bordado do lado direito na cor original a 
brasão do município bordado do lado esquerdo na cor original 
e "SEMUTRAN" bordado nas costas em amarelo. 

     

 
Valor total extenso: 

25 
CONFECÇÃO DE GANDOLA OPERACIONAL 
MANGA COMPRIDA PARA GUARDA DE 
TRÂNSITO TAM. G   2,000 UNIDADE  262,67 525,34 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 

PARÁ COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 

CNPJ – 83.268.011/0001-84 

 

 

                                  

 

  

                               

 

Rua: Cristóvão Colombo, S/N – Centro – Ipixuna – Pará CEP: 68637-000 CNPJ – 83.268.011/0001-84 
 

 

Especificação : Camisa com tecnologia em DRY FIT, em 
RIPSTOP PADRÃO COMBAT T-SHIRT, com mangas 
compridas e BIRIBA COM NOME BORDADO, confeccionada 
em tecido de composição 92% em Poliamida e 8% de 
Elastano com fator de proteção UV 50+ com antibactericida 
(anti odor), anti pilling de secagem rápida (Dry fit) e new 
breeze (toque gelado), malha de construção lisa (não poroso) 
na cor AZUL MARINHO, com mangas e golas confeccionadas 
em tecido rip stop 50% poliéster e 50% algodão, composto 
com fios tipo ring-spun de alta torção, corpo confeccionado 
em poliamida na cor AZUL MARINHO, com brasão da 
instituição e identificação bordados no peito, bandeira bordada 
na manga direita, brasão do município bordado na manga 
esquerda e nas costas bordado TRÂNSITO, ambos 
diretamente na peça, gola tipo padre, em sua circunferência, 
com largura de 6,60 cm com fechamento em zíper de poliéster 
medindo 26 cm a contar da extremidade do início da gola, de 
forma embutida, e na extremidade superior com a camisa 
fechada deverá conter um acabamento em poliamida em 
formato ESCALENO de forma a impedir o contato do zíper 
com a pele. Nas junções entre manga e tórax deverá ser feito 
através de costura específica flat seaming em ambos os lados 
da mesma cor do tecido e da malha nas laterais da camisa 
conter um suador de largura de 9,0 cm composto de malha 
poliamida da mesma cor do corpo, em formato colmeia 
voltado para secagem rápida, desde a altura da cintura até a 
extensão da axila. Nas mangas conter bolsos com extensão 
de 16 cm de altura e 13,5 cm de largura, fechados através de 
fecho de contato de 11 cm por 25 cm de largura com lapela 
oitavada com detalhe em tecido rip stop na cor amarela e 
faixa refletiva industrial de 25mm na cor cinza, com os 
seguintes bordados em maquina eletrônica diretamente no 
bolso da manga esquerda o brasão do munícipio nas cores 
originais e no bolso da manga direita a bandeira do município 
nas cores originais o bolso deve possuir formato oitavado 
possuindo uma fole de extensão de 3,5cm voltados para a 
parte traseira, bolso possui dois ilhoses na parte inferior do 
mesmo, fechamento em velcro. Proteção dos cotovelos em 
formato retangular com extensão de 29cm possuindo uma 
pinça na parte superior de 5,5cm e na sua extremidade direta 
possuindo um escaleno a partir da extremidade superior, 
possuindo altura de 7cm, iniciando com largura de 5,90cm e 
finalizando com 4,90cm com fechamento em máquina de 
pesponto a manga sendo finalizada e fechada por um fole de 
6,5cm de largura em formato oitavo com velcro na parte 
inferior, possuindo tamanho de 6,0cm de comprimento por 
25cm em sua circunferência há colocação de velcro de 2,5 cm 
em toda a sua extensão do corpo nas cores originais, com 
bandeira do município bordado do lado direito na cor original a 
brasão do município bordado do lado esquerdo na cor original 
e SEMUTRAN bordado nas costas em amarelo. 

     

 
Valor total extenso: 

26 CONFECÇÃO DE GORRO OPERACIONAL PARA 
GUARDA DE TRÂNSITO   8,000 UNIDADE  43,33 346,64 

 

Especificação : Confeccionado em tecido rip stop em estampa 
de cor AZUL MARINHO, disponto de tratamento de proteção 
UV 50+ e tratamento ANTIMICROBIAL, com característica de 
bacteriostático e fungistático; composição com 50% poliamida 
e 50% algodão; peso de 258 g/m2 aproximadamente, e 
capacidade de encolhimento não superior a 1%. Brasão na 
parte frontal bordado na própria peça, nas laterais faixa 
refletida industrial de 25mm na cor CINZA e na parte traseira 
escrito TRÂNSITO. Reforço em tripla camada, composto de 
esponja, forro e tecido, ambos prensado em alta pressão, 
acabamento e fechamento em viés em todas as 
extremidades, pala ondulada e curvada. Fechamento da 
costura em máquinas com uma e duas agulhas, pespontado 
duplo, máquina reta e fechamento manual. 

     

 
Valor total extenso: 

27 CONFECÇÃO DE CALÇA MODELO OPERACIONAL 
PARA GUARDA DE TRÂNSITO TAM. 40   2,000 UNIDADE  226,00 452,00 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 

PARÁ COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 

CNPJ – 83.268.011/0001-84 

 

 

                                  

 

  

                               

 

Rua: Cristóvão Colombo, S/N – Centro – Ipixuna – Pará CEP: 68637-000 CNPJ – 83.268.011/0001-84 
 

 

Especificação : Confeccionada em tecido rip stop em estampa 
de cor AZUL MARINHO fechado, em fio DURAPRO rip stop 
da SANTISTA, dispondo do seguinte: tratamento de 
PROTEÇÃO UV 50+ e tratamento ANTIMICROBIAL, com 
característica de "bacteriostático" e "fungiostático"; 
composição com 50% poliamida e 50% algodão; peso de 2 
g/m2 aproximadamente, e capacidade de encolhimento não 
superior a 1%. 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 4cm de largura, contendo oito 
passadores simples, de 5,5cm 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 fechamento através 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 agulhas 
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, caseasos e 
pregar botões, linha 120 e filamento para o overlock; botão 
perolizado 04 furos de 15mm de diametro 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. 

     

 
Valor total extenso: 

28 CONFECÇÃO DE CALÇA MODELO OPERACIONAL 
PARA GUARDA DE TRÂNSITO TAM. 42   1,000 UNIDADE  226,00 226,00 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 

PARÁ COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 

CNPJ – 83.268.011/0001-84 

 

 

                                  

 

  

                               

 

Rua: Cristóvão Colombo, S/N – Centro – Ipixuna – Pará CEP: 68637-000 CNPJ – 83.268.011/0001-84 
 

 

Especificação : Confeccionada em tecido rip stop em estampa 
de cor AZUL MARINHO fechado, em fio DURAPRO rip stop 
da SANTISTA, dispondo do seguinte: tratamento de 
PROTEÇÃO UV 50+ e tratamento ANTIMICROBIAL, com 
característica de "bacteriostático" e "fungiostático" composição 
com 50% poliamida e 50% algodão peso de 2 g/m2 
aproximadamente, e capacidade de encolhimento não 
superior a 1%. 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 4cm de largura, contendo oito 
passadores simples, de 5,5cm 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 fechamento através 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 agulhas 
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, caseasos e 
pregar botões, linha 120 e filamento para o overlock botão 
perolizado 04 furos de 15mm de diametro 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. 

     

 
Valor total extenso: 

29 CONFECÇÃO DE CALÇA MODELO OPERACIONAL 
PARA GUARDA DE TRÂNSITO TAM. 44   3,000 UNIDADE  226,00 678,00 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 

PARÁ COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 

CNPJ – 83.268.011/0001-84 

 

 

                                  

 

  

                               

 

Rua: Cristóvão Colombo, S/N – Centro – Ipixuna – Pará CEP: 68637-000 CNPJ – 83.268.011/0001-84 
 

 

Especificação : Confeccionada em tecido rip stop em estampa 
de cor AZUL MARINHO fechado, em fio DURAPRO rip stop 
da SANTISTA, dispondo do seguinte: tratamento de 
PROTEÇÃO UV 50+ e tratamento ANTIMICROBIAL, com 
característica de "bacteriostático" e "fungiostático" composição 
com 50% poliamida e 50% algodão peso de 2 g/m2 
aproximadamente, e capacidade de encolhimento não 
superior a 1%. 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 4cm de largura, contendo oito 
passadores simples, de 5,5cm 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 fechamento através 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 agulhas 
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, caseasos e 
pregar botões, linha 120 e filamento para o overlock botão 
perolizado 04 furos de 15mm de diametro 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. 

     

 
Valor total extenso: 

30 CONFECÇÃO DE CALÇA MODELO OPERACIONAL 
PARA GUARDA DE TRÂNSITO TAM. 48   1,000 UNIDADE  226,00 226,00 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 

PARÁ COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 

CNPJ – 83.268.011/0001-84 

 

 

                                  

 

  

                               

 

Rua: Cristóvão Colombo, S/N – Centro – Ipixuna – Pará CEP: 68637-000 CNPJ – 83.268.011/0001-84 
 

 

Especificação : Confeccionada em tecido rip stop em estampa 
de cor AZUL MARINHO fechado, em fio DURAPRO rip stop 
da SANTISTA, dispondo do seguinte: tratamento de 
PROTEÇÃO UV 50+ e tratamento ANTIMICROBIAL, com 
característica de "bacteriostático" e "fungiostático" composição 
com 50% poliamida e 50% algodão peso de 2 g/m2 
aproximadamente, e capacidade de encolhimento não 
superior a 1%. 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 4cm de largura, contendo oito 
passadores simples, de 5,5cm 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 fechamento através 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 agulhas 
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, caseasos e 
pregar botões, linha 120 e filamento para o overlock botão 
perolizado 04 furos de 15mm de diametro 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. 

     

 
Valor total extenso: 

31 CONFECÇÃO DE CALÇA MODELO OPERACIONAL 
PARA GUARDA DE TRÂNSITO TAM. 50   1,000 UNIDADE  226,00 226,00 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 

PARÁ COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 

CNPJ – 83.268.011/0001-84 

 

 

                                  

 

  

                               

 

Rua: Cristóvão Colombo, S/N – Centro – Ipixuna – Pará CEP: 68637-000 CNPJ – 83.268.011/0001-84 
 

 

Especificação : Confeccionada em tecido rip stop em estampa 
de cor AZUL MARINHO fechado, em fio DURAPRO rip stop 
da SANTISTA, dispondo do seguinte: tratamento de 
PROTEÇÃO UV 50+ e tratamento ANTIMICROBIAL, com 
característica de "bacteriostático" e "fungiostático" composição 
com 50% poliamida e 50% algodão peso de 2 g/m2 
aproximadamente, e capacidade de encolhimento não 
superior a 1%. 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 4cm de largura, contendo oito 
passadores simples, de 5,5cm 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 fechamento através 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 agulhas 
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, caseasos e 
pregar botões, linha 120 e filamento para o overlock botão 
perolizado 04 furos de 15mm de diametro 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. 

     

 
Valor total extenso: 

32 GORRO PROFISSIONAL MODELO SAMU   12,000 UNIDADE  46,00 552,00 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 

PARÁ COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 

CNPJ – 83.268.011/0001-84 

 

 

                                  

 

  

                               

 

Rua: Cristóvão Colombo, S/N – Centro – Ipixuna – Pará CEP: 68637-000 CNPJ – 83.268.011/0001-84 
 

 

Especificação : a. Confeccionado em tecido pré escolhido tipo 
sarja 2/1, com peso 221g/m, com largura de 161, composto 
por 67% de fibra de poliéster e 33% de fibra de algodão, tipo 
ter brim em cores firmes, resistente ao uso e lavagens b. Cor 
azul marinho, cartela de cores da Santista c . De feitio simples 
e copa côncava, com forro e espumado, composto por uma 
seção frontal maior de onde sairá á pala e onde estará fixado 
o logo do SAMU 192 de 70mm de diâmetro, e outras quatro 
se ções menores, todas de formato triangular, sendo todo o 
conjunto costurado nas suas partes em ponto reto, tendo 
desponto em ambos os lados da costura na face externa da 
copa, bem como um passante sobre as costuras internas de 
15mm de largura em tela de mat erial próprio para 
acabamento d. Pala costurada afixada sobre as duas 
superfícies de um alma (armação) plástica de mm de e. Alma 
plástica possuindo curvatura correspondente ao interior do 
gorro, tendo 90 mm de raio, com sua borda externa iniciando 
se a 20 mm da costura de ligação da parte frontal com as 
partes laterais, em ambos os lados, e largura máxima de 100 
mm, tendo a borda externa com desenho em curvas retas 
sem descontinuidade de concordância f. Carneira com 25 mm 
de largura ao lo ngo de toda a base interna do gorro g. Na 
parte lateral direita estará bordada à bandeira do Estado do 
Amapá com ( 45mmx35mm) h. Parte frontal possuindo base 
de 197mm, tendo seu ponto mais relativo à base do gorro 
acabado de 90mm e o início de sua curvat ura a 38mm da 
base, as partes laterais formam um triângulo isósceles com 
100 mm de base e 165 mm de altura e as partes posteriores 
possuem formas semelhantes às das partes laterais, diferindo 
na abertura existente centrada na base, necessária para 
adaptaçã o do sistema de ajuste à cabeça, que pode ser por 
cintas plásticas com orifícios e pinos para encaixe, tiras do 
mesmo tecido com fivelas ou tiras elástica i. Centrado na 
parte frontal está bordado o logo do SAMU 192 j. Na parte 
lateral direita estará bor dada á bandeira do Estado do Pará 
com (45mmx35mm) k. Toda a copa do gorro deve possuir 
uma formação interna colada em todos os pontos da 
superfície, em espuma de quatro mm de espessura, baixa 
densidade e cor branca l. Em cada seção, a exceção da 
frontal, possui orifícios de ventilação com diâmetro de 5mm, 
colocados no ponto médio da bissetriz dos vértices superiores 

     

 
Valor total extenso: 

33 CAMISETA MALHA FRIA PADRÃO SAMU   17,000 UNIDADE  61,33 1042,61 

 

Especificação : : Confeccionada em malha fria com a nova 
TECHNOLOGIA ANTI PILLING, na cor AZUL MARINHO, em 
poliéster e viscose, com maior resistência as lavagens, atritos 
e maior durabilidade, retarda o aparecimento de bolinhas, tem 
excelente uniformidade e maior retenção de umidade, gola e 
manga com acabamentos em ribana de poliviscose da mesma 
cor e tratamento costurada com linha de algodão/viscose em 
máquina overlock, com acabamento em máquina galoneira 
utilizando agulha ponta bola dispondo brasão do SAMU e 
identifica ção bordado na própria peça na parte frontal na 
altura do peito e o síbolo da saúde na manga direita. Etiqueta 
da confecção e identificação contendo o nome da contratante, 
composição do tecido e do tamanho da peça. 

     

 
Valor total extenso: 

34 GANDOLA PADRÃO SAMU   12,000 UNIDADE  233,00 2796,00 
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Especificação : GANDOLÃO PADRÃO SAMU: Gandola 
padrão SAMU confeccionada em tecido COMFORT RIP 
STOP (sarja com 67% algodão e 33% poliéster) profissional 
rip stop mangas longas destacáveis com aplicação de zíper 
reforçado invisível, símbolo do SAMU bordado no peito 
esquerdo e na manga direita (dimensões aproximadas: 
circunferência com 6,3cm de diâmetro, texto \``SAMU\`` 
Medindo 4,5x1cm e texto \``192\`` medindo 4,5x2cm) e nas 
costas (dimensões aproximadas: circunferência com 14cm de 
diâmetro, texto \``SAMU\`` Medindo 8,5x2cm e texto \``192\`` 
medindo 8,5x4cm) na manga esquerda com bordado da 
bandeira de Joinville, dimensões aproximadas: 7,5x5,0cm 
refletivos 5cm com tecido refletivo 5cm nas mangas, costas e 
frente bolso tipo faca na frente faixas vermelha e laranja nas 
mangas gola tipo padre com fecho de velcro ajuste dos 
punhos com fecho de velcro com tarjeta de identificação de 
nome, função e tipo sanguíneo no peito medindo 10x2,5cm 
em aplicação de velcro e bordado com tarjeta de identificação 
de função nas costas medindo 15x3cm em aplicação de 
velcro e bordado. 

     

 
Valor total extenso: 

35 CALÇA PADRÃO SAMU   12,000 UNIDADE  159,00 1908,00 

 

Especificação : Calça padrão SAMU confeccionada em tecido 
COMFORT RIP STOP (sarja 2/1, com 67% algodão e 33% 
poliéster) na cor azul marinho, elástico atrás e cós na frente 
com zíper, passantes para cinto bolso faca interno frontal 
bolso nas duas pernas com tampa em velcro dois bolsos 
traseiros com tampa em velcro reforço nos joelhos tarja 
refletiva na perna com 5cm faixa laranja e vermelha nas 
laterais. 

     

 
Valor total extenso: 

36 BOTA CANO MÉDIO   12,000 UNIDADE  418,50 5022,00 

 

Especificação : Bota cano médio confeccionada em couro 
semi cromo, de primeira qualidade, hidrofugado, sem marcas, 
isenta de cortes, furos, cicatrizes, bem como sinais de 
parasitas, ou seja, car rapatos, bernes e outros defeitos 
provocados por riscos de cerca, chifradas, marcas de fogo, 
com espessura mínima de 2.0mm, forrado internamente em 
poliéster/poliamida, zíper na lateral interna, com forro de 
isolamento interno na extensão do zíper,refleti vos em alta 
freqüência, forro almofadado, caneleira com reforço interno, 
palmilha de montagem anti perfuração não metálica, palmilha 
limpeza em látex e solado Bicomponente. 

     

 
Valor total extenso: 

     

Total : 81.285,34 

Valor total da proposta por extenso : 

 OITENTA E UM MIL DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E QUANTRO CENTAVOS 
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3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO  
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a). DA JUSTIFICATIVAS: a compra dos uniformes justifica em razão que a administração tem a 

oferecer vestimenta padronizada para melhor desenvolvimento das atividades de seus servidores, 

como também, em decorrência de exigências legais pelos órgãos de fiscalização do trabalho. 

b). DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: Os Uniformes deverão ser entregues pela empresa vencedora no 

prazo de até 15 (quinze) dias após solicitação contados da data do pedido do Departamento Compras, sendo 

a descarga, frete e transporte por conta da licitante contratada, a Prefeitura Municipal localizado á  TV. 

CRISTOVÃO COLOMBO, S/N-CENTRO – IPIXUNA DO PARÁ, CEP. 68637-000, nesta cidade, O 

recebimento dos uniformes, será por intermédio do servidor municipal designado, reserva-se no direito de 

proceder à inspeção de qualidade dos mesmos e de rejeitá-los, no todo ou em parte, se estiverem em 

desacordo com as especificações exigidas. 

4). DA APRESENTAÇÃO DOS PROTÓTIPOS DOS UNIFORMES: 
1) - A licitante vencedora terá a obrigação de apresentar o protótipo de cada modelo no prazo de 05(Cinco) 
dias, a contar da data da assinatura do “CONTRATO”. Podendo solicitar por escrito, dependendo o caso 
especifico prorrogação deste prazo, se a Administração Pública não confirmar previsão imediata de aquisição 
do item. 

2) - Os protótipos de cada uniforme terão que ser acompanhados dos respectivos tamanhos e medidas, para 
servirem de amostras para o pedido de compra. 

3)- Os protótipos dos uniformes ficarão à disposição da Administração Pública Municipal até o final do 
vencimento do contrato (se for o caso). 
Ressaltamos que a modalidade utilizada, visa a obtenção de melhores preços e condições para O 

FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PRADRONIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 

GUARDA MUNICIPAL, GUARDA DE TRÂNSITO E SAMU, DO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ, EM 

CONFORMIDADE COM TERMO DE REFERENCIA ANEXO I, conforme especificações constantes do 
Anexo I, parte integrante deste edital. Cabendo a Secretaria Municipal de Administração a realização e 
fiscalização do respectivo contrato administrativo, atendidas a suas demandas e disponibilidade orçamentária 
e financeira conforme determina a legislação específica. 

5. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

5.1 A execução dos fornecimentos deverá ocorrer em conformidade com as necessidades da 

Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Saúde de IPIXUNA DO PARÁ - 

PA, que será definido no ato da emissão da ORDEM DE COMPRA.  

6 - DAS PENALIDADES 

6.1- Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração do CONTRATANTE 
poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
6.1.1 - Advertência; 
6.1.2 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do 
objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 
6.1.3 - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração do CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
6.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA 
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ressarcir a Administração do CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 
da sanção aplicada com base no subitem anterior. 
16.2 - O CONTRATANTE se reserva ao direito de compensar o valor da multa no momento do 
pagamento da contraprestação a CONTRATADA. 
16.3 - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de 
sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couberem às demais 
penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93. 
16.4 - As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração do CONTRATANTE, e declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as 
de multa. 
7 - DA FORMA DE PAGAMENTO 

7.1 - A adjudicatária deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa, no prazo de até 

30 (trinta) dias contados do adimplemento da obrigação. 

7.2 - Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das guias de 
comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS e FGTS), em original ou em fotocópia 
autenticada. 
7.3 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ reserva-se o direito de recusar o pagamento se, 
no ato da atestação, dos serviços executados, não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em 
desacordo com as especificações apresentadas e aceitas. 
7.4 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão. 
7.5 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por 
atraso de pagamento. 
7.6 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante não tenha concorrido de alguma 
forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento 
da parcela, será a seguinte: 
EM = I x N x VP 
Onde: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP= Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX) 365I = (6/100)        365    I = 0,0001644 
TX= Percentual da taxa anual = 6%. 
7.7 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada 
posteriormente. 
8 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

8.1- As despesas para aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta da dotação orçamentária 
Exercício 2022, Atividade. 0201.041220036.2.005, Manutenção da Segurança e Guarda Municipal, 
Classificação Econômica, 3.3.90.30.00, Material de Consumo, Exercício 2022, Atividade 
0801.261250003.2.113, Manutenção do Departamento de Transito, Classificação Econômica, 
3.3.90.30.00, Material de Consumo, Exercício 2022, Atividade 0901.103020010.2.027, Manutenção 
do SAMU – Serviço de Atendimento Médico de Urgência, Classificação Econômica, 3.3.90.30.00, 
Material de Consumo Cujos programas de trabalho e elementos de despesas constarão nas respectivas 
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notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital e 
ao que dispõe o artigo 62 da Lei 8.666/1993 e alterações. 

. 
9 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
9.1 - Impedir que terceiros forneçam o produto objeto deste Pregão; 
9.2 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 
licitante vencedora; 
9.3 - Devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos; 
9.4 - Solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de 
Almoxarifado; 
9.5 - Solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento por servidor designado para este fim, o 
fornecimento do produto objeto deste Pregão; 
9.7 - Comunicar à licitante vencedora, qualquer irregularidade no fornecimento do produto e interromper 
imediatamente o fornecimento, se for o caso. 
10 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

10.1 - Cumprir fielmente as exigências da PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, naquilo que 
não contrariar o aqui previsto; 
10.2 - Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
IPIXUNA DO PARÁ, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 
10.3 - Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ; 
10.4 - Responder pelos danos causados diretamente pela PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 
PARÁ ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
IPIXUNA DO PARÁ; 
10.5 - Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante 
o fornecimento do produto; 
10.6 - Efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o 
interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ após o recebimento de requisições 
expedidas pelo Setor competente; 
10.7 - Comunicar ao Setor competente da PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ por escrito, 
qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 
10.8 - A obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital da licitação. 

Nos termos dispostos na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, os Decretos Federais nº 10.024/2019, e, 
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei. 8.666/93, bem como, pela Lei Complementar n°. 
123/2006 bem como em outras legislações pertinentes APROVO o presente TERMO DE REFERÊNCIA, e 
delibero pelo imediato procedimento de abertura do processo administrativo para licitação na modalidade de 
PREGÃO ELETRÔNICO, e consequentemente os atos subsequentes. 

 

                                                IPIXUNA DO PARÁ - PARÁ, 24 DE JUNHO DE 2022. 

 

ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 
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