MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná
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 10.520/2002,
Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna público:
1) REGISTRO DE PREÇOS para futura
futur e eventual aquisição uniformes
escolares, compostos por jaqueta, calça, camiseta e bermuda, para utilização no
atendimento aos alunos regularmente matriculados nas escolas atendidas pelo
Programa Escola 2030,, decorrente do Pregão eletrônico nº 202/2021 com vigência de 25
de janeiro de 2022 a 24 de janeiro de 2023 conforme segue:
ATA SRP Nº 69/2022
EMPRESA DETENTORA: ESTAÇÃO DO CONHECIMENTO
NTO COMERCIO DE
CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA.
CNPJ Nº 09.255.998/0001-40
40
Item Código Descrição

UN

Quant.

Valor
unitário
R$

1

78865

CAMISETA MANGA CURTA PROGRAMA ESCOLA 2030, com cor a
definir em tom de azul royal/ bic, confeccionada em tecido (malha pv
28/1 - anti-pilling)
pilling) composto por 67% poliéster e 33% viscose com
gramatura 170g/m². Fechamento do corpo, mangas, ombros e laterais
com máquina overloque, pesponto nas mangas e ombros costuradas com
máquina galoneira de duas agulhas.
Gola redonda com ribana
riba de 2 cm de largura (acabada) em tom de
amarelo com cor a definir, (aplicada em maquina overloque e
pespontada com máquina galoneira de duas agulhas). Composição da
ribana – ribana pv 63% poliéster, 34% viscose, 03% elastano, gramatura
235.
A camiseta deverá
verá possuir um detalhe frontal, galão (recorte viés/filete
embutido) com largura de 0,5 cm, cor a definir em tom de amarelo do
mesmo tecido utilizado no corpo e mangas.
A peça deverá ser costurada com máquina overloque, barras do corpo e
das mangas com 2 cm de largura costurada com máquina galoneira de
duas agulhas.
Para confecção da peça deverá ser utilizada linha 100% poliéster, na cor
do tecido.
Serigrafia da logo do programa, em 4 cores na frente, nas costas.
Tamanhos pretendidos: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, P, M, G, GG e EXG.
As peças deverão ter etiqueta identificando marca/CNPJ, tamanho,
composição do tecido em percentuais e instruções de conservação e ano
de fabricação.
Cada peça deverá ser embalada individualmente em saco plástico,
contendo na parte externa identificação do tamanho. Todas as peças
deverão estar isentas de qualquer defeito que comprometa a sua
apresentação.

UN

3.000,00

17,00

2

78866

CALÇA PROGRAMA ESCOLA 2030, microfibra com forro, diversos
tamanhos, bolsos embutidos na lateral e um bolso traseiro, com cor a
definir em tom de azul marinho, confeccionada em tecido microfibra
100% poliéster, tipo de ligamento (sarja), gramatura 240 gramas/linear
gram
e/ou 150 gramas/m2.

UN

2.000,00

25,00
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O forro deve ser confeccionado em malha 100% poliester tipo favinho.
A cintura deve possuir elástico com largura de 4,0 cm embutido e
rebatido com máquina elastiqueira de 4 agulhas e cordão interno
embutido.
Bolso faca lateral rebatido em máquina reta de 01 agulha com forro da
mesma cor e tecido.
Nas laterais deverá ter um viés/filete 100% poliéster de 0,5 cm de largura
em tom amarelo cor a definir, embutido, e pespontado com máquina 02
agulhas. As barras das pernas devem ser rebatidas
r
com largura de 02 cm
e costuradas em máquina reta e forro interno embutido. Os ganchos
frontal e traseiro também devem ser pespontados em máquina de 02
agulhas. A peça deverá ser toda costurada internamente em máquina
interloque.
Para confecção da peça deverá ser utilizada linha 100% poliéster, na cor
do tecido.
Serigrafia da logo do programa, em 4 cores na frente, parte superior da
perna esquerda (de quem veste). Tamanhos pretendidos: 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, P, M, G, GG e EXG.
As peças deverão terr etiqueta uniformes identificando marca/CNPJ,
tamanho, composição do tecido em percentuais e instruções de
conservação e ano de fabricação.
Cada peça deverá ser embalada individualmente em saco plástico,
contendo na parte externa identificação do tamanho. Todas as peças
deverão estar isentas de qualquer defeito que comprometa a sua
apresentação
3

78867

BERMUDA PROGRAMA ESCOLA 2030, microfibra sem forro, em
diversos tamanhos, bolsos embutidos na lateral e um bolso traseiro, com
cor a definir em tom de azul marinho, confeccionada em tecido
microfibra 100% poliéster, tipo de ligamento (sarja), gramatura 240
gramas/linear e/ou 150 gramas/m2.
A cintura deve possuir elástico com largura de 4,0 cm embutido e
rebatido com máquina elastiqueira de 4 agulhas e cordão interno
embutido.
Bolso faca lateral rebatido em máquina reta de 01 agulha com forro da
mesma cor e tecido.
nas laterais deverá ter um viés/filete 100% poliéster de 0,5 cm de largura
em tom amarelo cor a definir, embutido, e pespontado
pesponta com máquina 02
agulhas. As barras das pernas devem ser rebatidas com largura de 02 cm
e costuradas em máquina reta e forro interno embutido. Os ganchos
frontal e traseiro também devem ser pespontados em máquina de 02
agulhas. A peça deverá ser toda costurada
cost
internamente em máquina
interloque.
Para confecção da peça deverá ser utilizada linha 100% poliéster, na cor
do tecido.
Serigrafia da logo do programa, em 4 cores na frente, parte superior da
perna esquerda (de quem veste). Tamanhos pretendidos: 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, P, M, G, GG e EXG.
As peças deverão ter etiqueta uniformes identificando marca/CNPJ,
tamanho, composição do tecido em percentuais e instruções de
conservação e ano de fabricação.
Cada peça deverá ser embalada individualmente em saco plástico,
p
contendo na parte externa identificação do tamanho. Todas as peças
deverão estar isentas de qualquer defeito que comprometa a sua
apresentação.

UN

3.000,00

23,00

4

78868

JAQUETA PROGRAMA ESCOLA 2030, com forro, em diversos
tamanhos, com cor a definir em tom de azul marinho, confeccionada em
tecido microfibra 100% poliéster, tipo de ligamento (sarja), gramatura
240 gramas/linear e/ou 150 gramas/m2.

UN

1.500,00

79,99
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O forro deve ser confeccionado
confecc
em tecido matelado com fibra gramatura
80.
Bolso faca lateral, revestido de tecido interno da mesma gramatura do
externo, rebatido em máquina reta de 01 agulha com forro da mesma cor
e tecido.
Zíper destacável em nylon 100% poliéster na cor do tecido.
tecid
Ribanas de poliéster composição 97% poliéster 03% elastano, armação
2x1, da mesma cor do tecido. Deverão ser aplicadas nos punhos e na
barra largura de 6 cm acabada.
Gola da jaqueta deverá ser confeccionada no mesmo material da mesma
aplicada em máquina interloque e pespontada.
Fechamento do corpo, mangas, ombros e laterais com máquina
interloque, mangas e ombros pespontados com máquina de pesponto de
duas agulhas.
Para confecção da peça deverá ser utilizada linha 100% poliéster, na cor
do tecido.
Serigrafia
afia da logo do programa, em 4 cores na frente. Tamanhos
pretendidos: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, P, M, G, GG e EXG.
As peças deverão ter etiqueta identificando marca/CNPJ, tamanho,
composição do tecido em percentuais e instruções de conservação e ano
de fabricação.
Cada peça deverá ser embalada individualmente em saco plástico,
contendo na parte externa identificação do tamanho. Todas as peças
deverão estar isentas de qualquer defeito que comprometa a sua
apresentação.

Francisco Beltrão, 25 de janeiro de 2022.

ALEX BRUNO CHIES
Sistema de Registro de Preços - SRP
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