
MUNICÍPIO DE 

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: 

 

SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E 

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
  
 O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do Sistema de 
Registro de Preços, com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 
Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna público:
 1)REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura aquisição de uniformes, 

rouparia e protetores solar para utilização dos servidores as Secretaria de 

Municipal de Planejamento e para vigias da Secretaria Municipal de Administração 

no exercício de suas funções
de 27 de setembro de 2021 a 

ATA SRP Nº 764/2021 
EMPRESA DETENTORA: 
CNPJ Nº 27.743.380/0001-00
Lote Item Código Descrição 

001 4 76871 Camisa masculina manga curta em tecido tricoline com elastano:  27% 
elastano 68% algodão e 5% poliéster na cor azul celeste, na cor 
com 02 bolsos frontais, dispostas de uma faixa refletiva na cor cinza na 
altura da cintura e uma em cada braço em forma circular. Abertura frontal 
e fechamento através de botões e caseados na cor no sentido vertical, 01 
botão adicional reserva costurado na parte interna inferior do fechamento 
na mesma cor. 
Botões: 04 furos, na cor transparente, abaulado na parte superior.
Sutache de identificação medindo 10 cm de comprimento e 2 cm de altura 
na cor preta, velcro fêmea costurado a peça  no lado
cm abaixo da gola,  velcro macho solto com nome bordado (ajustado ao 
tamanho do sutache) em letra maiúscula na cor branca. O nome a ser 
bordado será repassado pelo Debetran.
Colarinho com pé de gola em tecido duplo, abertura frontal 
fechamento através de botão e caseado (no pé de gola sentido horizontal).
Gola confeccionada em tecido duplo, com bico de canto, comprimento 
proporcional ao manequim e pespontada em toda extensão.
Mangas curtas proporcional ao manequim, com 2 cm de bainha, aplicação 
do Brasão do Município de Francisco Beltrão na manga direita (de quem 
veste), abaixo do Brasão bordado a marca atualizada do Município (O 
melhor daqui é nossa gente) bordada nas cores or
Na manga esquerda (de quem veste) bordado a logo do Departamento, os 
bordados devem ser nas cores originais, com faixa refletiva na cor prata 
com 2 cm de largura, dispostas de forma circular em torno da manga a 0,5 
cm antes da costura da barra.
Bolsos: 02 (dois) bolsos frontais chapados chanfrados, na altura do peito 
com 11 cm de profundidade e 11,5 cm de largura e pespontada em todo o 
contorno, travetados.  
Platina do ombro deve conter duas platinas em tecido duplo, uma de cada 
lado proporcional ao tamanho da camisa, terminando em forma de seta, 
com 4 cm de largura no ombro junto à manga, 01 botão para fixação sobre a 
costura do ombro, através de caseado
Bordado na parte traseira: nas costas deverá ser bordado “AGENTE DE 
TRÂNSITO”, na cor amarelo 
em semicírculo na parte superior medindo 14 cm comprimento por 4 cm de 
largura, a palavra DE bordado ao centro medindo 4 cm de comprimento 
por 4 cm de largura e a palavra TRÂNSITO bordado na parte inferior 
medindo 20 cm de comprimento por 4 cm de largura.
Tamanhos: PP, P, M, G, GG e XG.
Etiqueta: de pano, com indicativo de número de manequim, da firma 
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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E  

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS 

O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do Sistema de 
Registro de Preços, com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 
Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna público:

REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura aquisição de uniformes, 

rouparia e protetores solar para utilização dos servidores as Secretaria de 

to e para vigias da Secretaria Municipal de Administração 

no exercício de suas funções; decorrente do Pregão eletrônico nº 83/2021 com vigência 

de setembro de 2021 a 26 de setembro de 2022 conforme segue: 

EMPRESA DETENTORA: ANDRE ANTONIO SABINO - ME 
00 

Marca UN Quant.

Camisa masculina manga curta em tecido tricoline com elastano:  27% 
elastano 68% algodão e 5% poliéster na cor azul celeste, na cor azul celeste, 
com 02 bolsos frontais, dispostas de uma faixa refletiva na cor cinza na 
altura da cintura e uma em cada braço em forma circular. Abertura frontal 
e fechamento através de botões e caseados na cor no sentido vertical, 01 

a costurado na parte interna inferior do fechamento 

Botões: 04 furos, na cor transparente, abaulado na parte superior. 
Sutache de identificação medindo 10 cm de comprimento e 2 cm de altura 
na cor preta, velcro fêmea costurado a peça  no lado esquerdo da camisa 15 
cm abaixo da gola,  velcro macho solto com nome bordado (ajustado ao 
tamanho do sutache) em letra maiúscula na cor branca. O nome a ser 
bordado será repassado pelo Debetran. 
Colarinho com pé de gola em tecido duplo, abertura frontal com 
fechamento através de botão e caseado (no pé de gola sentido horizontal). 
Gola confeccionada em tecido duplo, com bico de canto, comprimento 
proporcional ao manequim e pespontada em toda extensão. 
Mangas curtas proporcional ao manequim, com 2 cm de bainha, aplicação 
do Brasão do Município de Francisco Beltrão na manga direita (de quem 
veste), abaixo do Brasão bordado a marca atualizada do Município (O 
melhor daqui é nossa gente) bordada nas cores originais.  
Na manga esquerda (de quem veste) bordado a logo do Departamento, os 
bordados devem ser nas cores originais, com faixa refletiva na cor prata 
com 2 cm de largura, dispostas de forma circular em torno da manga a 0,5 
cm antes da costura da barra. 

olsos: 02 (dois) bolsos frontais chapados chanfrados, na altura do peito 
com 11 cm de profundidade e 11,5 cm de largura e pespontada em todo o 

 
Platina do ombro deve conter duas platinas em tecido duplo, uma de cada 

ao tamanho da camisa, terminando em forma de seta, 
com 4 cm de largura no ombro junto à manga, 01 botão para fixação sobre a 
costura do ombro, através de caseado 
Bordado na parte traseira: nas costas deverá ser bordado “AGENTE DE 
TRÂNSITO”, na cor amarelo e centralizados.  A palavra AGENTE bordada 
em semicírculo na parte superior medindo 14 cm comprimento por 4 cm de 
largura, a palavra DE bordado ao centro medindo 4 cm de comprimento 
por 4 cm de largura e a palavra TRÂNSITO bordado na parte inferior 

20 cm de comprimento por 4 cm de largura. 
Tamanhos: PP, P, M, G, GG e XG. 
Etiqueta: de pano, com indicativo de número de manequim, da firma 

marca 
propria 

UN 30,0
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O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do Sistema de 
Registro de Preços, com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, 
Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna público: 

REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura aquisição de uniformes, 

rouparia e protetores solar para utilização dos servidores as Secretaria de 

to e para vigias da Secretaria Municipal de Administração 

/2021 com vigência 

Quant. Valor unitário 
R$ 

30,00 83,00 
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fornecedora da confecção e do fabricante do tecido, costurada na parte 
traseira interna do colarinho, informando ai
modo de lavar. 
Embalagem: as peças deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, 
resistentes ao empilhamento, nas caixas as peças virão envolvidas em sacos 
plásticos individuais, com identificação feminino/masculino e numera
visível, na parte lateral externa da caixa deverá uma tarja de identificação 
contendo as seguintes informações:
Logomarca e nome do fabricante
Nome do produto 
Tamanho/largura/nº da peça
Quantidade de peças 
Número do lote 
Amostra: Antes da confecção def
apresentar uma amostra de cada tamanho confeccionado dentro dos 
padrões solicitados, para análise e aprovação desse departamento.
Modelo disponível no Debetran.
Conforme imagens ilustrativas anexas.

001 8 76875 Jaqueta na cor azul marinho, armação Rip Stop, composição 67% algodão   
e 33% poliéster e 67% algodão (+/
característica de encolhimento: urbume
confeccionada em tecido com trama RipSto cor azul marinho, forrada com 
matelassê na cor do tecido. Dispostas de uma faixa refletiva medindo 3 cm 
de largura com durabilidade para lavagem e exposição ao sol na cor cinza 
na altura da cintura, 
Abertura frontal com fechamento por zíper máster fino destacável, com 
cobertura de zíper medindo 6,5 cm de largura preso por 03 botões de 
pressão (01 na gola, 01 centralizado e 01 no final da barra no sentido 
horizontal). 
Bolsos: 02 bolsos embutidos na parte frontal superior, 02 bolsos tipo faca na 
parte frontal inferior e 02 bolsos frontais na parte interna do forro, 
Gola: gola esporte, proporcional ao manequim.
Platina do ombro deve conter duas platinas em tecido duplo, uma de cada 
lado proporcional ao tamanho da jaqueta, terminando em forma de seta, 
com 4 cm de largura no ombro junto à manga, 01 botão para fixa
costura do ombro na mesma cor do tecido.
Manga longa: mangas compridas, barra e punho com elástico medindo 4 
cm de largura com regulador em velcro, aplicação da Bandeira do 
Município de Francisco Beltrão na manga direita (de quem veste) a 23 cm 
abaixo da costura do ombro, bordada nas cores originais, na manga 
esquerda (de quem veste) bordado a logo do Debetran a 23 cm
costura do ombro, bordado nas cores originais, com 01 faixa refletiva na cor 
prata com  3 cm de largura, dispostas de forma circular em torno da manga 
a 20 cm da costura do ombro. 
Barra: 2 cm de largura com elástico roliço preto e estrangulador
regulagem nas laterais. 
Sutache de identificação medindo 10 cm de comprimento e 2 cm de altura 
na cor preta, velcro fêmea costurado a peça  no lado esquerdo da jaqueta a 
23 cm abaixo da costura do ombro,  velcro macho solto com nome bordado 
(ajustado ao tamanho do sutache) em letra maiúscula na cor branca. O 
nome a ser bordado será repassado pelo Debetran.
Bordado na parte traseira: nas costas deverá ser bordado “AGENTE DE 
TRÂNSITO”, na cor amarelo e centralizados.  A palavra AGENTE bordada 
em semicírculo na parte superior medindo 18 cm comprimento por 4 cm de 
largura, a palavra DE bordado ao centro medindo 6 cm de comprimento 
por 4 cm de largura e a palavra TRÂNSITO bordado na parte inferior 
medindo 24 cm de comprimento por 4 cm de largura.
Tamanhos: todos os tamanhos.
Etiqueta: de pano, com indicativo de número de manequim, da firma 
fornecedora da confecção e do fabricante do tecido, costurada na parte 
traseira interna do colarinho, informando ainda a composição do tecido e 
modo de lavar. 
Embalagem: as peças deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, 
resistentes ao empilhamento, nas caixas as peças virão envolvidas em sacos 
plásticos individuais, com identificação feminino/masculino e numeração 
visível, na parte lateral externa da caixa deverá u
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fornecedora da confecção e do fabricante do tecido, costurada na parte 
traseira interna do colarinho, informando ainda a composição do tecido e 

Embalagem: as peças deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, 
resistentes ao empilhamento, nas caixas as peças virão envolvidas em sacos 
plásticos individuais, com identificação feminino/masculino e numeração 
visível, na parte lateral externa da caixa deverá uma tarja de identificação 
contendo as seguintes informações: 
Logomarca e nome do fabricante 

Tamanho/largura/nº da peça 
 

Amostra: Antes da confecção definitiva a empresa contratada deverá 
apresentar uma amostra de cada tamanho confeccionado dentro dos 
padrões solicitados, para análise e aprovação desse departamento. 
Modelo disponível no Debetran. 
Conforme imagens ilustrativas anexas. 

Jaqueta na cor azul marinho, armação Rip Stop, composição 67% algodão   
e 33% poliéster e 67% algodão (+/- 5%), gramatura de 258 g/m² (+/- 5%), 
característica de encolhimento: urbume: 2% +/- 1%, trama: 2% +/-. Feitio: 
confeccionada em tecido com trama RipSto cor azul marinho, forrada com 
matelassê na cor do tecido. Dispostas de uma faixa refletiva medindo 3 cm 
de largura com durabilidade para lavagem e exposição ao sol na cor cinza 

Abertura frontal com fechamento por zíper máster fino destacável, com 
cobertura de zíper medindo 6,5 cm de largura preso por 03 botões de 
pressão (01 na gola, 01 centralizado e 01 no final da barra no sentido 

sos embutidos na parte frontal superior, 02 bolsos tipo faca na 
parte frontal inferior e 02 bolsos frontais na parte interna do forro,  
Gola: gola esporte, proporcional ao manequim. 
Platina do ombro deve conter duas platinas em tecido duplo, uma de cada 

do proporcional ao tamanho da jaqueta, terminando em forma de seta, 
com 4 cm de largura no ombro junto à manga, 01 botão para fixa-lo sobre a 
costura do ombro na mesma cor do tecido. 
Manga longa: mangas compridas, barra e punho com elástico medindo 4 

largura com regulador em velcro, aplicação da Bandeira do 
Município de Francisco Beltrão na manga direita (de quem veste) a 23 cm 
abaixo da costura do ombro, bordada nas cores originais, na manga 
esquerda (de quem veste) bordado a logo do Debetran a 23 cm abaixo da 
costura do ombro, bordado nas cores originais, com 01 faixa refletiva na cor 
prata com  3 cm de largura, dispostas de forma circular em torno da manga 
a 20 cm da costura do ombro.  
Barra: 2 cm de largura com elástico roliço preto e estrangulador para 
regulagem nas laterais.  
Sutache de identificação medindo 10 cm de comprimento e 2 cm de altura 
na cor preta, velcro fêmea costurado a peça  no lado esquerdo da jaqueta a 
23 cm abaixo da costura do ombro,  velcro macho solto com nome bordado 

o ao tamanho do sutache) em letra maiúscula na cor branca. O 
nome a ser bordado será repassado pelo Debetran. 
Bordado na parte traseira: nas costas deverá ser bordado “AGENTE DE 
TRÂNSITO”, na cor amarelo e centralizados.  A palavra AGENTE bordada 

rculo na parte superior medindo 18 cm comprimento por 4 cm de 
largura, a palavra DE bordado ao centro medindo 6 cm de comprimento 
por 4 cm de largura e a palavra TRÂNSITO bordado na parte inferior 
medindo 24 cm de comprimento por 4 cm de largura. 

todos os tamanhos. 
Etiqueta: de pano, com indicativo de número de manequim, da firma 
fornecedora da confecção e do fabricante do tecido, costurada na parte 
traseira interna do colarinho, informando ainda a composição do tecido e 

as peças deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, 
resistentes ao empilhamento, nas caixas as peças virão envolvidas em sacos 
plásticos individuais, com identificação feminino/masculino e numeração 
visível, na parte lateral externa da caixa deverá uma tarja de identificação 

marca 
propria 

UN 100,00

FRANCISCO BELTRÃO 

Telefone: (46) 3520-2103  Página 2 

100,00 192,65 



MUNICÍPIO DE 

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: 

 

contendo as seguintes informações:
Logomarca e nome do fabricante
Nome do produto 
Tamanho/largura/nº da peça
Quantidade de peças 
Número do lote 
Amostra: Antes da confecção definitiva a empresa contratada deverá 
apresentar uma amostra de cada tamanho confeccionado dentro dos 
padrões solicitados, para análise e aprovação desse departamento.
Modelo disponível no Debetran.
Conforme imagens ilustrativas anexas

ATA SRP Nº 765/2021 
EMPRESA DETENTORA: 
CNPJ Nº 26.671.089/0001-01
Lote Item Código Descrição 

001 10 76877 Bloqueador solar creme fator de proteção solar (FPS) 60 (sessenta):   
protetor das radiações solares ultravioleta U.V.A e U.V.B, frasco com 120 
gramas.   

 
ATA SRP Nº 766/2021 
EMPRESA DETENTORA: 
CNPJ Nº 11.926.343/0001-06
Lote Item Código Descrição 

001 7 76874 Camisa gola polo, tecido Piquê, 50% algodão e 50% poliéster,   na cor azul 
marinho, com três botões frontais no peitilho.
Botão: 04 furos, na mesma cor do tecido, 
Gola – retilínea, com reforço em todo o decote pronto com 1cm.
Peitilho: com entretela fusionada, medindo 13 cm de comprimento pronto e 
3 cm de largura, com três caseados na vertical e três botões.
Mangas curtas proporcionais ao
na manga direita de quem veste o Brasão do Município de Francisco  
Beltrão, abaixo do Brasão bordado a marca atualizada do Município (O 
melhor daqui é nossa gente) bordada nas cores originais, na manga 
esquerda (de quem veste) bordado na cor branca a palavra 
“FISCALIZAÇÂO” em forma de semicírculo 01 cm acima do logo do 
Debetran e o logo do Departamento de Trânsito a 7 cm abaixo da costura 
do ombro, bordado nas cores originais ambos centralizados pela costura do 
ombro. 
Frente: Lado direito na altura do peito deverá ser bordado o brasão do 
Município de Francisco Beltrão nas cores originais.
Tamanhos: todos os tamanhos.
Etiqueta: de pano, com indicativo de número de manequim, da firma 
fornecedora da confecção e do fabrican
traseira interna do colarinho, informando ainda a composição do tecido e 
modo de lavar. 
Embalagem: as peças deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, 
resistentes ao empilhamento, nas caixas as peças virão envolvidas 
plásticos individuais, com identificação feminino/masculino e numeração 
visível, na parte lateral externa da caixa deverá uma tarja de identificação 
contendo as seguintes informações:
Logomarca e nome do fabricante
Nome do produto 
Tamanho/largura/nº da peça
Quantidade de peças 
Número do lote 
Amostra: Antes da confecção definitiva a empresa contratada deverá 
apresentar uma amostra de cada tamanho confeccionado dentro dos 
padrões solicitados, para análise e aprovação desse departamento.
Modelo disponível no Debetran.
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contendo as seguintes informações: 
Logomarca e nome do fabricante 

Tamanho/largura/nº da peça 
 

Amostra: Antes da confecção definitiva a empresa contratada deverá 
tra de cada tamanho confeccionado dentro dos 

padrões solicitados, para análise e aprovação desse departamento. 
Modelo disponível no Debetran. 
Conforme imagens ilustrativas anexas 

 

EMPRESA DETENTORA: C F ANTONELLI EIRELI 
01 

Marca UN Quant.

Bloqueador solar creme fator de proteção solar (FPS) 60 (sessenta):   
protetor das radiações solares ultravioleta U.V.A e U.V.B, frasco com 120 

SUNDAY UN 200,00

EMPRESA DETENTORA: FOCO UNIFORMES-SPORTS LTDA 
06 

Marca UN Quant.

Camisa gola polo, tecido Piquê, 50% algodão e 50% poliéster,   na cor azul 
marinho, com três botões frontais no peitilho. 
Botão: 04 furos, na mesma cor do tecido, abaulado na parte superior. 

retilínea, com reforço em todo o decote pronto com 1cm. 
Peitilho: com entretela fusionada, medindo 13 cm de comprimento pronto e 
3 cm de largura, com três caseados na vertical e três botões. 
Mangas curtas proporcionais ao manequim, com 2 cm de bainha, bordado 
na manga direita de quem veste o Brasão do Município de Francisco  
Beltrão, abaixo do Brasão bordado a marca atualizada do Município (O 
melhor daqui é nossa gente) bordada nas cores originais, na manga 

em veste) bordado na cor branca a palavra 
“FISCALIZAÇÂO” em forma de semicírculo 01 cm acima do logo do 
Debetran e o logo do Departamento de Trânsito a 7 cm abaixo da costura 
do ombro, bordado nas cores originais ambos centralizados pela costura do 

Frente: Lado direito na altura do peito deverá ser bordado o brasão do 
Município de Francisco Beltrão nas cores originais. 
Tamanhos: todos os tamanhos. 
Etiqueta: de pano, com indicativo de número de manequim, da firma 
fornecedora da confecção e do fabricante do tecido, costurada na parte 
traseira interna do colarinho, informando ainda a composição do tecido e 

Embalagem: as peças deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, 
resistentes ao empilhamento, nas caixas as peças virão envolvidas em sacos 
plásticos individuais, com identificação feminino/masculino e numeração 
visível, na parte lateral externa da caixa deverá uma tarja de identificação 
contendo as seguintes informações: 
Logomarca e nome do fabricante 

nº da peça 

Amostra: Antes da confecção definitiva a empresa contratada deverá 
apresentar uma amostra de cada tamanho confeccionado dentro dos 
padrões solicitados, para análise e aprovação desse departamento. 

ível no Debetran. 

foco 
uniformes 

UN 
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Quant. Valor unitário 
R$ 

200,00 14,00 

Quant. Valor unitário 
R$ 

60,00 28,99 
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Conforme imagens ilustrativas anexas.

001 12 76879 Camiseta manga curta cor e tamanho a definir,   
com ribana na mesma cor do tecido, serigrafia em até 12 cores grande na 
frente e até 12 cores grandes nas costas, de acordo com cada campanha 
realizada pelo Debetran. 
Mangas proporcionais ao manequim, serigrafia na manga direita 
veste o Brasão do Município de Francisco Beltrão, abaixo do Brasão a 
serigrafia da marca atualizada do Município (O melhor daqui é nossa 
gente) impressa nas cores originais, na manga esquerda (de quem veste) 
serigrafia do logo do Departamento de Tr
originais ambos centralizados pela costura do ombro.
Tamanhos: todos os tamanhos.
Etiqueta: de pano, com indicativo de número de manequim, da firma 
fornecedora da confecção e do fabricante do tecido, costurada na parte 
traseira interna do colarinho, informando ainda a composição do tecido e 
modo de lavar. 
Embalagem: as peças deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, 
resistentes ao empilhamento, nas caixas as peças virão envolvidas em sacos 
plásticos individuais, com identif
visível, na parte lateral externa da caixa deverá uma tarja de identificação 
contendo as seguintes informações:
Logomarca e nome do fabricante
Nome do produto 
Tamanho/largura/nº da peça
Quantidade de peças 
Número do lote 
Amostra: Antes da confecção definitiva a empresa contratada deverá 
apresentar uma amostra de cada tamanho confeccionado dentro dos 
padrões solicitados, para análise e aprovação desse departamento.
Modelo disponível no Debetran.

001 14 76881 Camiseta de manga curta em poliviscose, cor preta, 
costas, com dizeres “VIGIA”, na cor cinza, com brasão do município na 
frente  COM BRASÃO DO MUNICÍPIO NA PARTE DA FRENTE DO 
LADO ESQUERDO. TAMANHOS A DEFINIR SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO  

001 18 76885 Camiseta micro dry manga curta na cor preta, para atividades táticas,   
redonda, brasão do município no lado esquerdo na frente e escrito 
“VIGIA” nas costas na cor cinza. Tamanhos P, M, G, GG e EG. 

 
ATA SRP Nº 767/2021 
EMPRESA DETENTORA: 
CNPJ Nº 05.508.941/0001-54
Lote Item Código Descrição 

001 13 76880 Boné em tecido 100% algodão intertelado na cor a definir,   com regulador 
de tamanho tipo cinto, com fecho em metal, na face central bordado 
“VIGIA” na cor cinza  

001 15 76882 Balaclava preta tática profissional, em malha e elastano,   touca confortável 
com toque suave, protege a cabeça, o rosto e de fácil higienização. 
Tamanho único. Disponível na cor preta 

 
ATA SRP Nº 768/2021 
EMPRESA DETENTORA: 
CNPJ Nº 41.481.994/0001-92
Lote Item Código Descrição 

001 1 76868 Camisa feminina manga longa em tecido tricoline com elastano:   27% 
elastano 68% algodão e 5% poliéster na cor azul celeste, com 02 penses 
frontais e traseiras, com 02 bolsos frontais, dispostas de uma faixa refletiva 
medindo 2 cm de largura com durabilidade para lavagem e exposição ao 
sol na cor cinza na altura da cintura
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Conforme imagens ilustrativas anexas. 

Camiseta manga curta cor e tamanho a definir,   gola tradicional redonda, 
com ribana na mesma cor do tecido, serigrafia em até 12 cores grande na 
frente e até 12 cores grandes nas costas, de acordo com cada campanha 
realizada pelo Debetran.  
Mangas proporcionais ao manequim, serigrafia na manga direita de quem 
veste o Brasão do Município de Francisco Beltrão, abaixo do Brasão a 
serigrafia da marca atualizada do Município (O melhor daqui é nossa 
gente) impressa nas cores originais, na manga esquerda (de quem veste) 
serigrafia do logo do Departamento de Trânsito, impressa nas cores 
originais ambos centralizados pela costura do ombro. 
Tamanhos: todos os tamanhos. 
Etiqueta: de pano, com indicativo de número de manequim, da firma 
fornecedora da confecção e do fabricante do tecido, costurada na parte 

nterna do colarinho, informando ainda a composição do tecido e 

Embalagem: as peças deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, 
resistentes ao empilhamento, nas caixas as peças virão envolvidas em sacos 
plásticos individuais, com identificação feminino/masculino e numeração 
visível, na parte lateral externa da caixa deverá uma tarja de identificação 
contendo as seguintes informações: 
Logomarca e nome do fabricante 

Tamanho/largura/nº da peça 

Amostra: Antes da confecção definitiva a empresa contratada deverá 
apresentar uma amostra de cada tamanho confeccionado dentro dos 
padrões solicitados, para análise e aprovação desse departamento. 
Modelo disponível no Debetran. 

foco 
uniformes 

UN 200,00

Camiseta de manga curta em poliviscose, cor preta,  com serigrafia nas 
costas, com dizeres “VIGIA”, na cor cinza, com brasão do município na 

BRASÃO DO MUNICÍPIO NA PARTE DA FRENTE DO 
LADO ESQUERDO. TAMANHOS A DEFINIR SECRETARIA DE 

foco 
uniformes 

UN 

Camiseta micro dry manga curta na cor preta, para atividades táticas,   gola 
redonda, brasão do município no lado esquerdo na frente e escrito 
“VIGIA” nas costas na cor cinza. Tamanhos P, M, G, GG e EG.  

foco 
uniformes 

UN 

EMPRESA DETENTORA: G. BERGAMASCO & GUILHERME LTDA
54 

Marca UN Quant.

Boné em tecido 100% algodão intertelado na cor a definir,   com regulador 
de tamanho tipo cinto, com fecho em metal, na face central bordado 

 

ponto dos 
uniformes 

UN 

Balaclava preta tática profissional, em malha e elastano,   touca confortável 
com toque suave, protege a cabeça, o rosto e de fácil higienização. 
Tamanho único. Disponível na cor preta  

ponto dos 
uniformes 

UN 

EMPRESA DETENTORA: GENESIS CONFECÇÕES LTDA 
92 

Marca UN Quant.

Camisa feminina manga longa em tecido tricoline com elastano:   27% 
elastano 68% algodão e 5% poliéster na cor azul celeste, com 02 penses 
frontais e traseiras, com 02 bolsos frontais, dispostas de uma faixa refletiva 
medindo 2 cm de largura com durabilidade para lavagem e exposição ao 
sol na cor cinza na altura da cintura, uma em cada braço em forma circular. 

genesis UN 100,00
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200,00 13,50 

70,00 15,00 

52,00 24,50 

G. BERGAMASCO & GUILHERME LTDA 

Quant. Valor unitário 
R$ 

52,00 15,00 

52,00 20,00 

Quant. Valor unitário 
R$ 

100,00 67,99 
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Abertura frontal e fechamento através de botões e caseados, no sentido 
vertical (três botões na região do busto), 01 botão adicional reserva 
costurado na parte interna inferior do fechamento na mesma cor.
Botões: 04 furos, na cor transparente, abaulado na parte superior.
Caseado: as casas para os botões terão acabamento de modo a impedir 
desfiamento, rupturas ou esgaçamento.
Sutache de identificação medindo 10 cm de comprimento e 2 cm de altura 
na cor preta, velcro fêm
cm abaixo da gola,  velcro macho solto com nome bordado (ajustado ao 
tamanho do sutache) em letra maiúscula na cor branca. O nome a ser 
bordado será repassado pelo Debetran.
Colarinho com pé de gola em tec
fechamento através de botão e caseado (no pé de gola sentido horizontal).
Gola confeccionada em tecido duplo, com bico de canto, comprimento 
proporcional ao manequim e pespontada em toda extensão.
Mangas longas proporcionais
caseados e 02 botões, aplicação do Brasão do Município de Francisco 
Beltrão na manga direita (de quem veste), abaixo do Brasão bordado a 
marca atualizada do Município (O melhor daqui é nossa gente) bordada 
nas cores originais.  
Na manga esquerda (de quem veste) bordado o logo do Departamento de 
Trânsito, os bordados devem ser nas  nas cores originais, com 01 faixa 
refletiva na cor prata com 2 cm de largura, dispostas de forma circular em 
torno da manga a 20 cm da costu
cada manequim. 
Bolsos: 02 (dois) bolsos frontais chapados chanfrados, na altura do peito 
com 11 cm de profundidade e 11,5 cm de largura e pespontado em todo o 
contorno, travetados.  
Platina do ombro deve conter duas p
lado proporcional ao tamanho da camisa, terminando em forma de seta, 
com 4 cm de largura no ombro junto à manga, 01 botão para fixação sobre a 
costura do ombro, através de caseado.
Bordado na parte traseira: nas costas 
TRÂNSITO”, na cor amarelo e centralizados.  A palavra AGENTE bordada 
em semicírculo na parte superior medindo 14 cm comprimento por 4 cm de 
largura, a palavra DE bordado ao centro medindo 4 cm de comprimento 
por 4 cm de largura e a palavra TRÂNSITO bordado na parte inferior 
medindo 20 cm de comprimento por 4 cm de largura.
Tamanhos: todos os tamanhos.
Etiqueta: de pano, com indicativo de número de manequim, da firma 
fornecedora da confecção e do fabricante do tecido, costurada 
traseira interna do colarinho, informando ainda a composição do tecido e 
modo de lavar. 
Embalagem: as peças deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, 
resistentes ao empilhamento, nas caixas as peças virão envolvidas em sacos 
plásticos individuais, com identificação feminino/masculino e numeração 
visível, na parte lateral externa da caixa deverá uma tarja de identificação 
contendo as seguintes informações:
Logomarca e nome do fabricante
Nome do produto 
Tamanho/largura/nº da peça
Quantidade de peças 
Número do lote 
Amostra: Antes da confecção definitiva a empresa contratada deverá 
apresentar uma amostra de cada tamanho confeccionado dentro dos 
padrões solicitados, para análise e aprovação desse departamento.
Modelo disponível no Debetran.
Conforme imagens ilustrativas anexas.

001 2 76869 Camisa feminina manga curta tecido tricoline com elastano:  27% elastano 
68% algodão e 5% poliéster na cor azul celeste, na cor azul celeste, com 02 
penses frontais e traseiras, com 02 
refletiva na cor cinza na altura da cintura, uma em cada braço em forma 
circular. Abertura frontal e fechamento através de botões e caseados, no 
sentido vertical (três botões na região do busto), 01 botão adicional r
costurado na parte interna inferior do fechamento na mesma cor.
Botões: 04 furos, na cor transparente, abaulado na parte superior.
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Abertura frontal e fechamento através de botões e caseados, no sentido 
vertical (três botões na região do busto), 01 botão adicional reserva 
costurado na parte interna inferior do fechamento na mesma cor. 

uros, na cor transparente, abaulado na parte superior. 
Caseado: as casas para os botões terão acabamento de modo a impedir 
desfiamento, rupturas ou esgaçamento. 
Sutache de identificação medindo 10 cm de comprimento e 2 cm de altura 
na cor preta, velcro fêmea costurado a peça  no lado esquerdo da camisa 15 
cm abaixo da gola,  velcro macho solto com nome bordado (ajustado ao 
tamanho do sutache) em letra maiúscula na cor branca. O nome a ser 
bordado será repassado pelo Debetran. 
Colarinho com pé de gola em tecido duplo, abertura frontal com 
fechamento através de botão e caseado (no pé de gola sentido horizontal). 
Gola confeccionada em tecido duplo, com bico de canto, comprimento 
proporcional ao manequim e pespontada em toda extensão. 
Mangas longas proporcionais ao manequim, com punho fechado por 02 
caseados e 02 botões, aplicação do Brasão do Município de Francisco 
Beltrão na manga direita (de quem veste), abaixo do Brasão bordado a 
marca atualizada do Município (O melhor daqui é nossa gente) bordada 

Na manga esquerda (de quem veste) bordado o logo do Departamento de 
Trânsito, os bordados devem ser nas  nas cores originais, com 01 faixa 
refletiva na cor prata com 2 cm de largura, dispostas de forma circular em 
torno da manga a 20 cm da costura do ombro proporcional ao tamanho de 

Bolsos: 02 (dois) bolsos frontais chapados chanfrados, na altura do peito 
com 11 cm de profundidade e 11,5 cm de largura e pespontado em todo o 

 
Platina do ombro deve conter duas platinas em tecido duplo, uma de cada 
lado proporcional ao tamanho da camisa, terminando em forma de seta, 
com 4 cm de largura no ombro junto à manga, 01 botão para fixação sobre a 
costura do ombro, através de caseado. 
Bordado na parte traseira: nas costas deverá ser bordado “AGENTE DE 
TRÂNSITO”, na cor amarelo e centralizados.  A palavra AGENTE bordada 
em semicírculo na parte superior medindo 14 cm comprimento por 4 cm de 
largura, a palavra DE bordado ao centro medindo 4 cm de comprimento 

a e a palavra TRÂNSITO bordado na parte inferior 
medindo 20 cm de comprimento por 4 cm de largura. 
Tamanhos: todos os tamanhos. 
Etiqueta: de pano, com indicativo de número de manequim, da firma 
fornecedora da confecção e do fabricante do tecido, costurada na parte 
traseira interna do colarinho, informando ainda a composição do tecido e 

Embalagem: as peças deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, 
resistentes ao empilhamento, nas caixas as peças virão envolvidas em sacos 

iduais, com identificação feminino/masculino e numeração 
visível, na parte lateral externa da caixa deverá uma tarja de identificação 
contendo as seguintes informações: 
Logomarca e nome do fabricante 

Tamanho/largura/nº da peça 
 

Amostra: Antes da confecção definitiva a empresa contratada deverá 
apresentar uma amostra de cada tamanho confeccionado dentro dos 
padrões solicitados, para análise e aprovação desse departamento. 
Modelo disponível no Debetran. 

me imagens ilustrativas anexas. 

Camisa feminina manga curta tecido tricoline com elastano:  27% elastano 
68% algodão e 5% poliéster na cor azul celeste, na cor azul celeste, com 02 
penses frontais e traseiras, com 02 bolsos frontais, dispostas de uma faixa 
refletiva na cor cinza na altura da cintura, uma em cada braço em forma 
circular. Abertura frontal e fechamento através de botões e caseados, no 
sentido vertical (três botões na região do busto), 01 botão adicional reserva 
costurado na parte interna inferior do fechamento na mesma cor. 
Botões: 04 furos, na cor transparente, abaulado na parte superior. 

genesis UN 50,00
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Caseado: as casas para os botões terão acabamento de modo a impedir 
desfiamento, rupturas ou esgaçamento.
Sutache de identificação medindo 10 cm de comprimento e 2 cm de altura 
na cor preta, velcro fêmea costurado a peça  no lado esquerdo da camisa 15 
cm abaixo da gola,  velcro macho solto com nome bordado (ajustado ao 
tamanho do sutache) em letra maiúscula na cor branca.
bordado será repassado pelo Debetran.
Colarinho com pé de gola em tecido duplo, abertura frontal com 
fechamento através de botão e caseado (no pé de gola sentido horizontal).
Gola confeccionada em tecido duplo, com bico de canto, comprimento 
proporcional ao manequim e pespontada em toda extensão.
Mangas curtas proporcional ao manequim, com 2 cm de bainha, aplicação 
do Brasão do Município de Francisco Beltrão na manga direita (de quem 
veste), abaixo do Brasão bordado a marca atualizada do Munic
melhor daqui é nossa gente) bordada nas cores originais. 
Na manga esquerda (de quem veste) bordado a logo do Departamento de 
Trânsito, os bordados devem ser nas cores originais, com faixa refletiva na 
cor prata com 2 cm de largura, dispostas de fo
manga a 0,5 cm antes da costura da barra.
Bolsos: 02 (dois) bolsos frontais chapados chanfrados, na altura do peito 
com 11 cm de profundidade e 11,5 cm de largura e pespontada em todo o 
contorno, travetados.  
Platina do ombro deve 
lado proporcional ao tamanho da camisa, terminando em forma de seta, 
com 4 cm de largura no ombro junto à manga, 01 botão para fixação sobre a 
costura do ombro, através de caseado
Bordado na parte traseira:
TRÂNSITO”, na cor amarelo e centralizados.  A palavra AGENTE bordada 
em semicirculo na parte superior medindo 14 cm comprimento por 4 cm de 
largura, a palavra DE bordado ao centro medindo 4 cm de comprimento 
por 4 cm de largura e a palavra TRÂNSITO bordado na parte inferior 
medindo 20 cm de comprimento por 4 cm de largura.
Tamanhos: todos os tamanhos.
Etiqueta: de pano, com indicativo de número de manequim, da firma 
fornecedora da confecção e do fabricante do tecido
traseira interna do colarinho, informando ainda a composição do tecido e 
modo de lavar. 
Embalagem: as peças deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, 
resistentes ao empilhamento, nas caixas as peças virão envolvidas em sacos 
plásticos individuais, com identificação feminino/masculino e numeração 
visível, na parte lateral externa da caixa deverá uma tarja de identificação 
contendo as seguintes informações:
Logomarca e nome do fabricante
Nome do produto 
Tamanho/largura/nº da peça
Quantidade de peças 
Número do lote 
Amostra: Antes da confecção definitiva a empresa contratada deverá 
apresentar uma amostra de cada tamanho confeccionado dentro dos 
padrões solicitados, para análise e aprovação desse departamento.
Modelo disponível no Debe
Conforme imagens ilustrativas anexas.

001 3 76870 Camisa masculina manga longa em tecido tricoline com elastano:  27% 
elastano 68% algodão e 5% poliéster na cor azul celeste, na cor azul celeste, 
com 02 bolsos frontais, dispostas de uma faixa refletiva na cor cinza na 
altura da cintura e uma em cada braço
e fechamento através de botões e caseados na cor no sentido vertical, 01 
botão adicional reserva costurado na parte interna inferior do fechamento 
na mesma cor. 
Botões: 04 furos, na cor transparente, abaulado na parte s
Caseado: as casas para os botões terão acabamento de modo a impedir 
desfiamento, rupturas ou esgaçamento.
Sutache de identificação medindo 10 cm de comprimento e 2 cm de altura 
na cor preta, velcro fêmea costurado a peça  no lado esquerdo da camis
cm abaixo da gola,  velcro macho solto com nome bordado (ajustado ao 
tamanho do sutache) em letra maiúscula na cor branca. O nome a ser 
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Caseado: as casas para os botões terão acabamento de modo a impedir 
desfiamento, rupturas ou esgaçamento. 

dentificação medindo 10 cm de comprimento e 2 cm de altura 
na cor preta, velcro fêmea costurado a peça  no lado esquerdo da camisa 15 
cm abaixo da gola,  velcro macho solto com nome bordado (ajustado ao 
tamanho do sutache) em letra maiúscula na cor branca. O nome a ser 
bordado será repassado pelo Debetran. 
Colarinho com pé de gola em tecido duplo, abertura frontal com 
fechamento através de botão e caseado (no pé de gola sentido horizontal). 
Gola confeccionada em tecido duplo, com bico de canto, comprimento 
proporcional ao manequim e pespontada em toda extensão. 
Mangas curtas proporcional ao manequim, com 2 cm de bainha, aplicação 
do Brasão do Município de Francisco Beltrão na manga direita (de quem 
veste), abaixo do Brasão bordado a marca atualizada do Município (O 
melhor daqui é nossa gente) bordada nas cores originais.  
Na manga esquerda (de quem veste) bordado a logo do Departamento de 
Trânsito, os bordados devem ser nas cores originais, com faixa refletiva na 
cor prata com 2 cm de largura, dispostas de forma circular em torno da 
manga a 0,5 cm antes da costura da barra. 
Bolsos: 02 (dois) bolsos frontais chapados chanfrados, na altura do peito 
com 11 cm de profundidade e 11,5 cm de largura e pespontada em todo o 

 
Platina do ombro deve conter duas platinas em tecido duplo, uma de cada 
lado proporcional ao tamanho da camisa, terminando em forma de seta, 
com 4 cm de largura no ombro junto à manga, 01 botão para fixação sobre a 
costura do ombro, através de caseado 
Bordado na parte traseira: nas costas deverá ser bordado “AGENTE DE 
TRÂNSITO”, na cor amarelo e centralizados.  A palavra AGENTE bordada 
em semicirculo na parte superior medindo 14 cm comprimento por 4 cm de 
largura, a palavra DE bordado ao centro medindo 4 cm de comprimento 

cm de largura e a palavra TRÂNSITO bordado na parte inferior 
medindo 20 cm de comprimento por 4 cm de largura. 
Tamanhos: todos os tamanhos. 
Etiqueta: de pano, com indicativo de número de manequim, da firma 
fornecedora da confecção e do fabricante do tecido, costurada na parte 
traseira interna do colarinho, informando ainda a composição do tecido e 

Embalagem: as peças deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, 
resistentes ao empilhamento, nas caixas as peças virão envolvidas em sacos 

sticos individuais, com identificação feminino/masculino e numeração 
visível, na parte lateral externa da caixa deverá uma tarja de identificação 
contendo as seguintes informações: 
Logomarca e nome do fabricante 

Tamanho/largura/nº da peça 
 

Amostra: Antes da confecção definitiva a empresa contratada deverá 
apresentar uma amostra de cada tamanho confeccionado dentro dos 
padrões solicitados, para análise e aprovação desse departamento. 
Modelo disponível no Debetran. 
Conforme imagens ilustrativas anexas. 

Camisa masculina manga longa em tecido tricoline com elastano:  27% 
elastano 68% algodão e 5% poliéster na cor azul celeste, na cor azul celeste, 
com 02 bolsos frontais, dispostas de uma faixa refletiva na cor cinza na 
altura da cintura e uma em cada braço em forma circular. Abertura frontal 
e fechamento através de botões e caseados na cor no sentido vertical, 01 
botão adicional reserva costurado na parte interna inferior do fechamento 

Botões: 04 furos, na cor transparente, abaulado na parte superior. 
Caseado: as casas para os botões terão acabamento de modo a impedir 
desfiamento, rupturas ou esgaçamento. 
Sutache de identificação medindo 10 cm de comprimento e 2 cm de altura 
na cor preta, velcro fêmea costurado a peça  no lado esquerdo da camisa 15 
cm abaixo da gola,  velcro macho solto com nome bordado (ajustado ao 
tamanho do sutache) em letra maiúscula na cor branca. O nome a ser 
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bordado será repassado pelo Debetran.
Colarinho com pé de gola em tecido duplo, abertura frontal com 
fechamento através de botão e caseado (no pé de gola sentido horizontal).
Gola confeccionada em tecido duplo, com bico de canto, comprimento 
proporcional ao manequim e pespontada em toda extensão.
Mangas longas proporcionais ao manequim, com punho fechado por 02 
caseados e 02 botões, aplicação do Brasão do Município de Francisco 
Beltrão na manga direita (de quem veste), abaixo do Brasão bordado a 
marca atualizada do Município (O melhor daqui é nossa gente) bordada 
nas cores originais.  
Na manga esquerda (de quem veste) b
Trânsito, os bordados devem ser nas cores  01 faixa refletiva na cor prata 
com 2 cm de largura, dispostas de forma circular em torno da manga a 20 
cm da costura do ombro proporcional ao tamanho de cada manequim.
Bolsos: 02 (dois) bolsos frontais chapados chanfrados, na altura do peito 
com 11 cm de profundidade e 11,5 cm de largura e pespontado em todo o 
contorno, travetados.  
Platina do ombro deve conter duas platinas em tecido duplo, uma de cada 
lado proporcional ao tamanho
com 4 cm de largura no ombro junto à manga, 01 botão para fixação sobre a 
costura do ombro, através de caseado.
Bordado na parte traseira: nas costas deverá ser bordado “AGENTE DE 
TRÂNSITO”, na cor amarelo e central
em semicirculo na parte superior medindo 14 cm comprimento por 4 cm de 
largura, a palavra DE bordado ao centro medindo 4 cm de comprimento 
por 4 cm de largura e a palavra TRÂNSITO bordado na parte inferior 
medindo 20 cm de comprimento por 4 cm de largura.
Tamanhos: PP, P, M, G, GG e XG.
Etiqueta: de pano, com indicativo de número de manequim, da firma 
fornecedora da confecção e do fabricante do tecido, costurada na parte 
traseira interna do colarinho, informando ainda a com
modo de lavar. 
Embalagem: as peças deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, 
resistentes ao empilhamento, nas caixas as peças virão envolvidas em sacos 
plásticos individuais, com identificação feminino/masculino e numeração 
visível, na parte lateral externa da caixa deverá uma tarja de identificação 
contendo as seguintes informações:
Logomarca e nome do fabricante
Nome do produto 
Tamanho/largura/nº da peça
Quantidade de peças 
Número do lote 
Amostra: Antes da confecção definit
apresentar uma amostra de cada tamanho confeccionado dentro dos 
padrões solicitados, para análise e aprovação desse departamento.
Modelo disponível no Debetran.
Conforme imagens ilustrativas anexas.

001 5 76872 Calça masculina operacional, tecido na cor azul marinho,   armação em Rip
Stop, composição 67% algodão e 33% poliéster (+/
g/m² (+/-5%), característica de encolhimento: urdume: 2% +/
1%, contendo 06 bolsos, fechamento através de botão massa e zíper, 02 
penses na cintura na parte traseira, sob
necessário) na parte traseira.
Feitio: cós postiço entretelado com 4,5 cm de largura, fechamento através 
de botão de massa da mesma cor do tecido e caseado, 06 passantes do 
mesmo tecido, com 5 cm de largura e 6 cm de co
parte inferior do cós. 
Braguilha: vista embutida com zíper de metal anti ferruginoso na mesma 
cor do tecido, (OBS: no inicio da braguilha/gancho deverá ser travetado 
para não haver rupturas). 
Bolsos: 02 bolsos frontais faca por for
comprimento por 12 cm de largura, na cor azul marinho (medida 
considerada em média, devendo ser observada a proporcionalidade das 
numerações). 
02 bolsos laterais da perna chapados com cantos chanfrados, fixados a 27 
cm abaixo da costura da junção do cós, (medidas deverão ser ajustadas 
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bordado será repassado pelo Debetran. 
Colarinho com pé de gola em tecido duplo, abertura frontal com 

avés de botão e caseado (no pé de gola sentido horizontal). 
Gola confeccionada em tecido duplo, com bico de canto, comprimento 
proporcional ao manequim e pespontada em toda extensão. 
Mangas longas proporcionais ao manequim, com punho fechado por 02 

s e 02 botões, aplicação do Brasão do Município de Francisco 
Beltrão na manga direita (de quem veste), abaixo do Brasão bordado a 
marca atualizada do Município (O melhor daqui é nossa gente) bordada 

Na manga esquerda (de quem veste) bordado a logo do Departamento de 
Trânsito, os bordados devem ser nas cores  01 faixa refletiva na cor prata 
com 2 cm de largura, dispostas de forma circular em torno da manga a 20 
cm da costura do ombro proporcional ao tamanho de cada manequim. 

(dois) bolsos frontais chapados chanfrados, na altura do peito 
com 11 cm de profundidade e 11,5 cm de largura e pespontado em todo o 

 
Platina do ombro deve conter duas platinas em tecido duplo, uma de cada 
lado proporcional ao tamanho da camisa, terminando em forma de seta, 
com 4 cm de largura no ombro junto à manga, 01 botão para fixação sobre a 
costura do ombro, através de caseado. 
Bordado na parte traseira: nas costas deverá ser bordado “AGENTE DE 
TRÂNSITO”, na cor amarelo e centralizados.  A palavra AGENTE bordada 
em semicirculo na parte superior medindo 14 cm comprimento por 4 cm de 
largura, a palavra DE bordado ao centro medindo 4 cm de comprimento 
por 4 cm de largura e a palavra TRÂNSITO bordado na parte inferior 

comprimento por 4 cm de largura. 
Tamanhos: PP, P, M, G, GG e XG. 
Etiqueta: de pano, com indicativo de número de manequim, da firma 
fornecedora da confecção e do fabricante do tecido, costurada na parte 
traseira interna do colarinho, informando ainda a composição do tecido e 

Embalagem: as peças deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, 
resistentes ao empilhamento, nas caixas as peças virão envolvidas em sacos 
plásticos individuais, com identificação feminino/masculino e numeração 
visível, na parte lateral externa da caixa deverá uma tarja de identificação 
contendo as seguintes informações: 
Logomarca e nome do fabricante 

Tamanho/largura/nº da peça 
 

Amostra: Antes da confecção definitiva a empresa contratada deverá 
apresentar uma amostra de cada tamanho confeccionado dentro dos 
padrões solicitados, para análise e aprovação desse departamento. 
Modelo disponível no Debetran. 
Conforme imagens ilustrativas anexas. 

Calça masculina operacional, tecido na cor azul marinho,   armação em Rip 
Stop, composição 67% algodão e 33% poliéster (+/-5%) gramatura de 258 

5%), característica de encolhimento: urdume: 2% +/-, trama: 2% +/-
1%, contendo 06 bolsos, fechamento através de botão massa e zíper, 02 
penses na cintura na parte traseira, sobra de 7 cm de tecido (para ajuste se 
necessário) na parte traseira. 
Feitio: cós postiço entretelado com 4,5 cm de largura, fechamento através 
de botão de massa da mesma cor do tecido e caseado, 06 passantes do 
mesmo tecido, com 5 cm de largura e 6 cm de comprimento, inseridos na 

Braguilha: vista embutida com zíper de metal anti ferruginoso na mesma 
cor do tecido, (OBS: no inicio da braguilha/gancho deverá ser travetado 
para não haver rupturas).  
Bolsos: 02 bolsos frontais faca por fora com abertura arredondada, 23 cm de 
comprimento por 12 cm de largura, na cor azul marinho (medida 
considerada em média, devendo ser observada a proporcionalidade das 

02 bolsos laterais da perna chapados com cantos chanfrados, fixados a 27 
abaixo da costura da junção do cós, (medidas deverão ser ajustadas 
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conforme o tamanho da peça), medindo 18 cm de comprimento por 17 cm 
de largura, com prega macho ao centro e lapelas com 7 cm de altura e 
comprimento proporcional ao bolso, fechamento atravé
centralizado medindo 2,5 cm de largura por 5 cm de comprimento na 
mesma cor do tecido. 
02 bolsos na parte traseira chapados com cantos chanfrados medindo 17 cm 
de comprimento por 16 cm de largura (medidas deverão ser ajustadas 
conforme o tamanho da peça),, com prega macho ao centro, com lapelas 
com 7 cm de altura e comprimento proporcional ao bolso, fechamento 
através de velcro interno centralizado medindo 2,5 cm de largura por 5 cm 
de comprimento na mesma cor do tecido.
Pernas: corte reto, boca de 19,0cm a 23,0cm, conforme tamanho da peça 
arrematada em overlok em sua extremidade sem bainha.
Tamanhos: todos os tamanhos.
Etiqueta: de pano, com indicativo do manequim, firma fornecedora da 
confecção e do fabricante do tecido, costurada inter
primeiro passador dianteiro do lado esquerdo, informando composição do 
tecido e modo de lavar.
Embalagem: as peças deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, 
resistentes ao empilhamento, nas caixas as peças virão envolvidas em sacos 
plásticos individuais (com identificação feminino/masculino e numeração 
visível). Na parte lateral externa da caixa deverá ter uma tarja de 
identificação contendo as seguintes informações:
Logomarca e nome do fabricante
Nome do produto 
Tamanho/largura/nº da peça
Quantidade de peças 
Número do lote 
Amostra: Antes da confecção definitiva a empresa contratada deverá 
apresentar uma amostra de cada tamanho confeccionado dentro dos 
padrões solicitados, para análise e aprovação desse departamento.
Modelo disponível no Debetran.
Conforme imagens ilustrativas anexas.

001 6 76873 Calça feminina operacional, tecido na cor azul marinho,  armação em Rip
Stop, composição 67% algodão e 33% poliéster (+/
g/m² (+/-5%), característica de encolhimento: urdume: 2% +/
1%, contendo 06 bolsos, fechamento através de botão massa e zíper, 02 
penses na cintura na parte traseira, sob
necessário) na parte traseira.
Feitio: cós postiço entretelado com 4,5 cm de largura, fechamento através 
de botão de massa da mesma cor do tecido e caseado, 06 passantes do 
mesmo tecido, com 5 cm de largura e 6 cm de co
parte inferior do cós. Calça modelo cintura alta.
Braguilha: vista embutida com zíper de metal anti ferruginoso na mesma 
cor do tecido, (OBS: no inicio da braguilha/gancho deverá ser travetado 
para não haver rupturas). 
Bolsos: 02 bolsos frontais faca por fora com abertura arredondada, 23 cm de 
comprimento por 12 cm de largura, na cor azul marinho (medida 
considerada em média, devendo ser observada a proporcionalidade das 
numerações). 
02 bolsos laterais da perna chapados com cantos c
cm abaixo da costura da junção do cós, (medidas deverão ser ajustadas 
conforme o tamanho da peça), medindo 18 cm de comprimento por 17 cm 
de largura, com prega macho ao centro e lapelas com 7 cm de altura e 
comprimento proporcional 
centralizado medindo 2,5 cm de largura por 5 cm de comprimento na 
mesma cor do tecido. 
02 bolsos na parte traseira chapados com cantos chanfrados medindo 17 cm 
de comprimento por 16 cm de largura (medidas deve
conforme o tamanho da peça),, com prega macho ao centro, com lapelas 
com 7 cm de altura e comprimento proporcional ao bolso, fechamento 
através de velcro interno centralizado medindo 2,5 cm de largura por 5 cm 
de comprimento na mesma cor 
Pernas: corte reto, boca de 19,0cm a 23,0cm, conforme tamanho da peça 
arrematada em overlok em sua extremidade sem bainha.
Tamanhos: todos os tamanhos.
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conforme o tamanho da peça), medindo 18 cm de comprimento por 17 cm 
de largura, com prega macho ao centro e lapelas com 7 cm de altura e 
comprimento proporcional ao bolso, fechamento através de velcro interno 
centralizado medindo 2,5 cm de largura por 5 cm de comprimento na 

 
02 bolsos na parte traseira chapados com cantos chanfrados medindo 17 cm 
de comprimento por 16 cm de largura (medidas deverão ser ajustadas 

o tamanho da peça),, com prega macho ao centro, com lapelas 
com 7 cm de altura e comprimento proporcional ao bolso, fechamento 
através de velcro interno centralizado medindo 2,5 cm de largura por 5 cm 
de comprimento na mesma cor do tecido. 

to, boca de 19,0cm a 23,0cm, conforme tamanho da peça 
arrematada em overlok em sua extremidade sem bainha. 
Tamanhos: todos os tamanhos. 
Etiqueta: de pano, com indicativo do manequim, firma fornecedora da 
confecção e do fabricante do tecido, costurada internamente junto ao 
primeiro passador dianteiro do lado esquerdo, informando composição do 
tecido e modo de lavar. 
Embalagem: as peças deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, 
resistentes ao empilhamento, nas caixas as peças virão envolvidas em sacos 
plásticos individuais (com identificação feminino/masculino e numeração 
visível). Na parte lateral externa da caixa deverá ter uma tarja de 
identificação contendo as seguintes informações: 
Logomarca e nome do fabricante 

a peça 
 

Amostra: Antes da confecção definitiva a empresa contratada deverá 
apresentar uma amostra de cada tamanho confeccionado dentro dos 
padrões solicitados, para análise e aprovação desse departamento. 

no Debetran. 
Conforme imagens ilustrativas anexas. 

Calça feminina operacional, tecido na cor azul marinho,  armação em Rip 
Stop, composição 67% algodão e 33% poliéster (+/-5%) gramatura de 258 

5%), característica de encolhimento: urdume: 2% +/-, trama: 2% +/-
1%, contendo 06 bolsos, fechamento através de botão massa e zíper, 02 
penses na cintura na parte traseira, sobra de 7 cm de tecido (para ajuste se 
necessário) na parte traseira. 
Feitio: cós postiço entretelado com 4,5 cm de largura, fechamento através 
de botão de massa da mesma cor do tecido e caseado, 06 passantes do 
mesmo tecido, com 5 cm de largura e 6 cm de comprimento, inseridos na 
parte inferior do cós. Calça modelo cintura alta. 
Braguilha: vista embutida com zíper de metal anti ferruginoso na mesma 
cor do tecido, (OBS: no inicio da braguilha/gancho deverá ser travetado 
para não haver rupturas).  

olsos frontais faca por fora com abertura arredondada, 23 cm de 
comprimento por 12 cm de largura, na cor azul marinho (medida 
considerada em média, devendo ser observada a proporcionalidade das 

02 bolsos laterais da perna chapados com cantos chanfrados, fixados a 27 
cm abaixo da costura da junção do cós, (medidas deverão ser ajustadas 
conforme o tamanho da peça), medindo 18 cm de comprimento por 17 cm 
de largura, com prega macho ao centro e lapelas com 7 cm de altura e 
comprimento proporcional ao bolso, fechamento através de velcro interno 
centralizado medindo 2,5 cm de largura por 5 cm de comprimento na 

 
02 bolsos na parte traseira chapados com cantos chanfrados medindo 17 cm 
de comprimento por 16 cm de largura (medidas deverão ser ajustadas 
conforme o tamanho da peça),, com prega macho ao centro, com lapelas 
com 7 cm de altura e comprimento proporcional ao bolso, fechamento 
através de velcro interno centralizado medindo 2,5 cm de largura por 5 cm 
de comprimento na mesma cor do tecido. 
Pernas: corte reto, boca de 19,0cm a 23,0cm, conforme tamanho da peça 
arrematada em overlok em sua extremidade sem bainha. 
Tamanhos: todos os tamanhos. 
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Etiqueta: de pano, com indicativo do manequim, firma fornecedora da 
confecção e do fabricante
primeiro passador dianteiro do lado esquerdo, informando composição do 
tecido e modo de lavar.
Embalagem: as peças deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, 
resistentes ao empilhamento, nas caixas as peças
plásticos individuais (com identificação feminino/masculino e numeração 
visível). Na parte lateral externa da caixa deverá ter uma tarja de 
identificação contendo as seguintes informações:
Logomarca e nome do fabricante
Nome do produto 
Tamanho/largura/nº da peça
Quantidade de peças 
Número do lote 
Amostra: Antes da confecção definitiva a empresa contratada deverá 
apresentar uma amostra de cada tamanho confeccionado dentro dos 
padrões solicitados, para análise e aprovação desse depa
Modelo disponível no Debetran.
Conforme imagens ilustrativas anexas. 

001 11 76878 Colete jaleco, tecido na cor azul marinho, armação em Rip
composição 67% algodão e 33% poliéster (+/
(+/-5%), característica de encolhimento: urdume: 2% +/
contendo 04 bolsos frontais, zíper de nylon na abertura frontal na mesma 
cor do tecido, elásticos na bar
altura (um no lado direito e outro no lado esquerdo da parte traseira),faixa 
refletiva na cor cinza medindo 3 cm de largura  fixada em toda sua 
extensão. 
Sutache de identificação medindo 10 cm de comprimento e 2 cm
na cor preta, velcro fêmea costurado a peça  no lado esquerdo de quem 
veste a 13 cm abaixo da costura do ombro,  velcro macho solto com nome 
bordado (ajustado ao tamanho do sutache) em letra maiúscula na cor 
branca. O nome a ser bordado será rep
Bolsos: 02 bolsos frontais na altura do peito chapados chanfrados medindo 
12 cm de profundidade por 12 cm de largura, com portinholas com 
fechamento através de velcro centralizado medindo 5 cm de comprimento 
por 2 cm de largura. 
02 bolsos inferiores embutidos com fechamento em zíper de nylon na 
mesma cor do tecido. 
Bordado na parte traseira: nas costas deverá ser bordado “AGENTE DE 
TRÂNSITO”, na cor amarelo e centralizados.  A palavra AGENTE bordada 
em semicírculo na parte superior med
largura, a palavra DE bordado ao centro medindo 6 cm de comprimento 
por 4 cm de largura e a palavra TRÂNSITO bordado na parte inferior 
medindo 24 cm de comprimento por 4 cm de largura.
Porta Rádio HT: em tecido Rip Stop n
fechamento em velcro, com abertura na parte superior através de um 
presilha de polímero da mesma cor do tecido, na lateral elástico com 4 cm 
de largura para se ajustar ao tamanho do rádio HT.
Bolso para carregar o rádio c
direito de quem veste entre a costura do ombro e a portinhola do bolso, 
posicionado próximo ao ouvido de forma que mesmo em um ambiente 
com muito barulho o usuário possa ouvir claramente o que esta sendo 
irradiado. Pode ser utilizado em diversos tamanhos de rádios, com 
dimensões: 12 cm x 8 cm. (Modelo no Debetran).
Tamanhos: todos os tamanhos.
Etiqueta: de pano, com indicativo de número de manequim, da firma 
fornecedora da confecção e do fabricante do tecido, costurada
traseira interna do colarinho, informando ainda a composição do tecido e 
modo de lavar. 
Embalagem: as peças deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, 
resistentes ao empilhamento, nas caixas as peças virão envolvidas em sacos 
plásticos individuais, com identificação feminino/masculino e numeração 
visível, na parte lateral externa da caixa deverá uma tarja de identificação 
contendo as seguintes informações:
Logomarca e nome do fabricante
Nome do produto 
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Etiqueta: de pano, com indicativo do manequim, firma fornecedora da 
confecção e do fabricante do tecido, costurada internamente junto ao 
primeiro passador dianteiro do lado esquerdo, informando composição do 
tecido e modo de lavar. 
Embalagem: as peças deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, 
resistentes ao empilhamento, nas caixas as peças virão envolvidas em sacos 
plásticos individuais (com identificação feminino/masculino e numeração 
visível). Na parte lateral externa da caixa deverá ter uma tarja de 
identificação contendo as seguintes informações: 
Logomarca e nome do fabricante 

Tamanho/largura/nº da peça 
 

Amostra: Antes da confecção definitiva a empresa contratada deverá 
apresentar uma amostra de cada tamanho confeccionado dentro dos 
padrões solicitados, para análise e aprovação desse departamento. 
Modelo disponível no Debetran. 
Conforme imagens ilustrativas anexas.  

Colete jaleco, tecido na cor azul marinho, armação em Rip Stop,   
composição 67% algodão e 33% poliéster (+/-5%) gramatura de 258 g/m² 

5%), característica de encolhimento: urdume: 2% +/-, trama: 2% +/-1%, 
contendo 04 bolsos frontais, zíper de nylon na abertura frontal na mesma 
cor do tecido, elásticos na barra inferior de 10 cm de largura e 4 cm de 
altura (um no lado direito e outro no lado esquerdo da parte traseira),faixa 
refletiva na cor cinza medindo 3 cm de largura  fixada em toda sua 

Sutache de identificação medindo 10 cm de comprimento e 2 cm de altura 
na cor preta, velcro fêmea costurado a peça  no lado esquerdo de quem 
veste a 13 cm abaixo da costura do ombro,  velcro macho solto com nome 
bordado (ajustado ao tamanho do sutache) em letra maiúscula na cor 
branca. O nome a ser bordado será repassado pelo Debetran. 
Bolsos: 02 bolsos frontais na altura do peito chapados chanfrados medindo 
12 cm de profundidade por 12 cm de largura, com portinholas com 
fechamento através de velcro centralizado medindo 5 cm de comprimento 

lsos inferiores embutidos com fechamento em zíper de nylon na 
 

Bordado na parte traseira: nas costas deverá ser bordado “AGENTE DE 
TRÂNSITO”, na cor amarelo e centralizados.  A palavra AGENTE bordada 
em semicírculo na parte superior medindo 18 cm comprimento por 4 cm de 
largura, a palavra DE bordado ao centro medindo 6 cm de comprimento 
por 4 cm de largura e a palavra TRÂNSITO bordado na parte inferior 
medindo 24 cm de comprimento por 4 cm de largura. 
Porta Rádio HT: em tecido Rip Stop na cor azul marinho, com elástico e 
fechamento em velcro, com abertura na parte superior através de um 
presilha de polímero da mesma cor do tecido, na lateral elástico com 4 cm 
de largura para se ajustar ao tamanho do rádio HT. 
Bolso para carregar o rádio comunicador costurado ao colete no lado 
direito de quem veste entre a costura do ombro e a portinhola do bolso, 
posicionado próximo ao ouvido de forma que mesmo em um ambiente 
com muito barulho o usuário possa ouvir claramente o que esta sendo 

de ser utilizado em diversos tamanhos de rádios, com 
dimensões: 12 cm x 8 cm. (Modelo no Debetran). 
Tamanhos: todos os tamanhos. 
Etiqueta: de pano, com indicativo de número de manequim, da firma 
fornecedora da confecção e do fabricante do tecido, costurada na parte 
traseira interna do colarinho, informando ainda a composição do tecido e 

Embalagem: as peças deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, 
resistentes ao empilhamento, nas caixas as peças virão envolvidas em sacos 

viduais, com identificação feminino/masculino e numeração 
visível, na parte lateral externa da caixa deverá uma tarja de identificação 
contendo as seguintes informações: 
Logomarca e nome do fabricante 
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Tamanho/largura/nº da peça
Quantidade de peças 
Número do lote 
Amostra: Antes da confecção definitiva a empresa contratada deverá 
apresentar uma amostra de cada tamanho confeccionado dentro dos 
padrões solicitados, para análise e aprovação desse departamento.
Modelo disponível no Debetran.
Conforme imagens ilustrativas anexas.

 
ATA SRP Nº 769/2021 
EMPRESA DETENTORA: 
CNPJ Nº 10.242.466/0001-57
Lote Item Código Descrição 

001 17 76884 Camiseta em Rip Stop (golas e mangas), micro dry   (peitos, costas e axilas) 
na cor preta e mangas longas, para atividades táticas, composição 70% 
poliéster, 30% algodão, deve possuir zíper embutido na gola, regulador de 
punho, proteção UV, possuir dois bolsos com aca
fixação de patchs. Tamanhos: P, M, G, GG e EG. 

001 19 76886 Calça masculina combat, confeccionada em Ripstop
qualidade e resistência, calça com seis bolsos e exclusiva proteção e 
durabilidade da peça, e também com reforço. Bordado na lapela, dois 
bolsos faca frontal, dois bolsos laterais com lapela e fechamento em velcro, 
dois bolsos traseiros embutidos com lapela e fechamento em velcro, 
fechamento frontal através de botão com caseado e zíper, cinco presilhas 
com 2 cm de largura e 5 cm de altura cada (medidas aproximadas). 

 
ATA SRP Nº 770/2021 
EMPRESA DETENTORA: 
CNPJ Nº 10.417.609/0001-14
Lote Item Código Descrição 

001 9 76876 Boné para proteção solar na cor branca e azul marinho  (
de boa qualidade, durabilidade e ao lavar não deve soltar tinta), tecido Rip 
Stop, 33% poliéster e 67% algodão (+/
característica de encolhimento: urbume: 2% +/
boné tipo sextavado, formado por capa, aba e fechamento com ajustador 
em velcro na parte traseira, confeccionado em tecido Rip Stop. 
Copa: formada por 06 partes, sendo que a frontal tem o formato em 
semicírculo, em cada gomo deve conter um (01) ilhós bordado na cor 
branca com respiração para melhor ventilação, totalizando 06 ilhoses por 
boné e um botão forrado no mesmo tecido na cor branca, colocado na 
junção das seis partes da copa.
Aba: tipo bico de pato, com os cantos arredondados, alma de polietileno 
revestida com o mesmo tecido, sendo que, o revestimento interno da aba e 
o forro que faz o acabamento interno do boné deverão ser na cor azul 
marinho, na parte superior da aba deverá conter em seu acabamento duas 
(02) fitas de 01 cm cada do mesmo tecido na cor azul ma
um intervalo mínimo de 5 mm entre elas.
Bordado: na parte frontal o Brasão da Prefeitura de Francisco Beltrão nas 
cores originais, na parte traseira bordada em arco à palavra “TRÂNSITO” 
em azul marinho, o bordado deverá conter a mesma curvat
traseira do boné, conforme figura ilustrativa. 
Amostra: Antes da confecção definitiva a empresa contratada deverá 
apresentar uma amostra de cada tamanho confeccionado dentro dos 
padrões solicitados, para análise e aprovação desse departame
Conforme imagens ilustrativas anexas.

Francisco Beltrão, 27 de setembro de 2021.
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Tamanho/largura/nº da peça 
 

Amostra: Antes da confecção definitiva a empresa contratada deverá 
apresentar uma amostra de cada tamanho confeccionado dentro dos 
padrões solicitados, para análise e aprovação desse departamento. 
Modelo disponível no Debetran. 
Conforme imagens ilustrativas anexas. 

EMPRESA DETENTORA: GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA 
57 

Marca UN Quant.

Rip Stop (golas e mangas), micro dry   (peitos, costas e axilas) 
na cor preta e mangas longas, para atividades táticas, composição 70% 
poliéster, 30% algodão, deve possuir zíper embutido na gola, regulador de 
punho, proteção UV, possuir dois bolsos com acabamento em velcro para 
fixação de patchs. Tamanhos: P, M, G, GG e EG.  

GHC UN 52,00

Calça masculina combat, confeccionada em Ripstop profissional de alta   
qualidade e resistência, calça com seis bolsos e exclusiva proteção e 
durabilidade da peça, e também com reforço. Bordado na lapela, dois 
bolsos faca frontal, dois bolsos laterais com lapela e fechamento em velcro, 

iros embutidos com lapela e fechamento em velcro, 
fechamento frontal através de botão com caseado e zíper, cinco presilhas 
com 2 cm de largura e 5 cm de altura cada (medidas aproximadas).  

GHC UN 52,00

EMPRESA DETENTORA: RUBENS DANTAS NETO 
14 

Marca UN Quant.

Boné para proteção solar na cor branca e azul marinho  (o tecido deve ser 
de boa qualidade, durabilidade e ao lavar não deve soltar tinta), tecido Rip 
Stop, 33% poliéster e 67% algodão (+/- 5%), gramatura de 258 g/m² (+/- 5%), 
característica de encolhimento: urbume: 2% +/- 1%, trama: 2% +/-. Feitio: 

extavado, formado por capa, aba e fechamento com ajustador 
em velcro na parte traseira, confeccionado em tecido Rip Stop.  
Copa: formada por 06 partes, sendo que a frontal tem o formato em 
semicírculo, em cada gomo deve conter um (01) ilhós bordado na cor 
branca com respiração para melhor ventilação, totalizando 06 ilhoses por 
boné e um botão forrado no mesmo tecido na cor branca, colocado na 
junção das seis partes da copa. 
Aba: tipo bico de pato, com os cantos arredondados, alma de polietileno 

m o mesmo tecido, sendo que, o revestimento interno da aba e 
o forro que faz o acabamento interno do boné deverão ser na cor azul 
marinho, na parte superior da aba deverá conter em seu acabamento duas 
(02) fitas de 01 cm cada do mesmo tecido na cor azul marinho mantendo 
um intervalo mínimo de 5 mm entre elas. 
Bordado: na parte frontal o Brasão da Prefeitura de Francisco Beltrão nas 
cores originais, na parte traseira bordada em arco à palavra “TRÂNSITO” 
em azul marinho, o bordado deverá conter a mesma curvatura da abertura 
traseira do boné, conforme figura ilustrativa.  
Amostra: Antes da confecção definitiva a empresa contratada deverá 
apresentar uma amostra de cada tamanho confeccionado dentro dos 
padrões solicitados, para análise e aprovação desse departamento. 
Conforme imagens ilustrativas anexas. 

PROPRIA UN 160,00

 
Francisco Beltrão, 27 de setembro de 2021. 
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GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - EPP 

Quant. Valor unitário 
R$ 

52,00 122,58 

52,00 89,98 

Quant. Valor unitário 
R$ 

160,00 10,99 
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