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TERMO DE REFERÊNCIA 
Aquisição de Uniformes e Rouparias 

 

1 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

1.1 O presente Termo de Referência tem por objeto a futura aquisição de uniformes e rouparia 

para utilização dos servidores das secretarias municipais do Município de Francisco 

Beltrão, conforme condições quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. 

 

2 – JUSTIFICATIVA 

2.1 Além da padronização, o uso dos uniformes facilita a identificação dos servidores dos 

estabelecimentos, como também, em decorrência de exigências legais pelos órgãos de 

fiscalização do trabalho. Uma equipe uniformizada consegue transmitir a própria imagem 

da instituição em termos de organização, asseio, segurança e confiança, podendo 

representar um diferencial no atendimento à população em geral. 

2.2 Como exemplo, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente conta com a colaboração de 

cinquenta e dois servidores municipais e tem como compromisso de pasta a Coleta de 

Resíduos e Aterro Sanitário Municipal, a Arborização Urbana e Viveiro Municipal, além dos 

serviços administrativos e de fiscalização que são realizados interna e externamente ao 

espaço destinado a sua sede. Os servidores que desempenham trabalho como coletores de 

lixo, chamados agentes de limpeza pública ou agente de serviços gerais, dependem da 

utilização de uniformes e equipamentos de proteção individual para o desempenho de suas 

funções, evidentemente não menos importante a utilização deste material para os 

servidores que desempenham outras funções. Considerando o trabalho com a coleta de lixo 

e aterro sanitário, estes materiais utilizados têm sua vida útil limitada, devendo 

periodicamente ser substituídos por novos garantindo a segurança do trabalhador.  

2.3 Nos casos de artigos de rouparia, são necessários para promover a manutenção de espaços 

públicos com atendimento a pessoas e para garantir o bem estar e conforto das mesmas. 

Estes itens de rouparia são extremamente importantes e necessários para as atividades 

diárias das unidades de atendimento social e de saúde, principalmente Unidades de saúde e 

outros departamentos. 

2.4 Conforme a experiência da Ata de Registro de Preços 21/2021, foi realizado levantamento 

por parte de cada Secretaria Municipal para atender às suas necessidades, possibilitando a 

mensuração das quantidades necessárias de cada material, considerando a realização de 

eventos nos quais há de ser necessária a confecção de materiais específicos, eventuais 

ausência de estoque anteriores destes materiais em outras secretarias e a precisão de 

fornecimento imediato evitando assim a paralisação dos serviços.  

2.5 O quantitativo de cada produto foi definido pela Secretaria que apresenta esta demanda, de 

forma a atender as necessidades, evitando quantidades insuficientes ou excessivas. Como 

estas quantidades foram planejadas para a execução de doze meses de trabalho com 

respaldo para a ocasião de cobertura até a providência de nova licitação, o planejamento 

também inclui o parcelamento de entrega, sendo solicitada apenas a quantidade necessária 

por período, não necessariamente esta quantidade será empenhada na totalidade, 

comprometendo a dotação orçamentária à que está destinada e estoque dispensável. 
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2.6 Para o cálculo de valor máximo estimado, foram consultadas empresas no Município de 

Francisco Beltrão e da região. Foram consultados editais públicos onde ocorreram 

certames com objetos similares bem como pesquisa de preço na internet.  

2.7 O valor máximo estimado para a contratação está de acordo com o princípio da 

razoabilidade e economicidade, para os tais usamos como parâmetro para parte dos itens a 

média e para parte dos itens a mediana, considerando o menor valor de cada parâmetro. O 

Comparativo de preços está disponível no Anexo III. Alguns valores destacados no Anexo III 

não foram considerado devido à diferença à maior em relação aos outros orçamentos 

comparados. 

 

3 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

3.1 Justifica-se a solicitação do julgamento POR ITEM, haja vista que os produtos a serem 

adquiridos não necessitam ser entregues por uma única empresa. 

 

4 – SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA   

4.1 As oficializações da classificação dos produtos indicados ficarão condicionadas à aprovação 

de amostra ou prospecto, a ser analisada pela Comissão de Avaliação de Amostras ou 

prospecto do Município de Francisco Beltrão, dos seguintes itens: 

4.1.1 ESPECIFICAÇÃO: Verificação se o produto amostra apresentado contém os critérios 

especificados no presente termo. 

4.1.2 COMPATIBILIDADE: Verificação se o produto amostra que apresente C.A. (Certificado de 

Aprovação), devidamente aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, é compatível 

com a utilização. 

4.1.3 QUALIDADE: Verificação se o produto amostra apresenta qualidade para o desempenho 

das funções nas quais será necessário. 

4.2 Observação: A amostra enviada para análise, não será devolvida pois após as verificações 

será o modelo de base às entregas posteriores. 

4.3 Designação da Equipe de análise técnica das amostras ou prospectos solicitados, para 

posterior nomeação através de Portarias Municipal: 

4.3.1 Ádila Cristina Krukoski Filippi – Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

4.3.2 Claudio Kozan – Secretaria Municipal de Viação e Obras 

4.3.3 Luiz Fernando Valter – Secretaria Municipal de Administração 

4.3.4 Valquíria Predebon Kuhnen – Secretaria Municipal de Saúde 

4.3.5 Ilianes Fieira – Secretaria Municipal de Planejamento/ Debetran 

4.3.6 Rejane Maria Eichelberger – Secretaria Municipal de Assistência Social 

4.3.7 Angela Cristina Paludo – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 

Tecnológico 

4.4 O Anexo II apresenta imagem ilustrativa dos itens a fim de esclarecer dúvidas quanto ao 

feitio das peças. Não estão isentados de apresentação de amostra os itens ilustrados no 

Anexo II. 

 

5 – LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA  

5.1 Os produtos, objeto desta licitação, deverão ser entregues de acordo com as solicitações de 

cada secretaria, na Prefeitura Municipal, sito à Rua Otaviano Teixeira dos Santos, nº 1000 – A
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Centro de Francisco Beltrão, podendo haver alterações no endereço da entrega, 

dependendo da Secretaria solicitante não encontrar-se instalada no Paço Municipal. 

5.2 O horário de entrega dos materiais será das 08h às 12h e das 13:30 às 17h, de acordo com a 

solicitação de cada secretaria. 

 

6 - FORMA DE ENTREGA 

6.1 Os produtos, objeto desta licitação, deverão ser entregues de forma fracionada, conforme 

solicitação de cada secretaria.  

6.2 Os produtos deverão ser embalados individualmente, de forma que seja possível identificar 

o tamanho a que este se refere.  

6.3 As peças deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, resistentes ao empilhamento. 

Nas caixas, as peças virão envolvidas em sacos plásticos individuais, com numeração 

visível. 

 

7 – CRONOGRAMA E PRAZO DE ENTREGA   

7.1 Os produtos serão entregues de forma fracionada, conforme solicitação de cada Secretaria 

Municipal demandante. 

7.2 Os produtos deverão ser entregues após o recebimento da nota de empenho, seguindo 

rigorosamente as quantidades solicitadas, mediante autorização contida nas respectivas 

Ordens de Compra. 

7.3 Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 15 (quinze) dias, após o 

recebimento da nota de empenho, considerando este prazo suficiente para a confecção do 

produto. 

7.4 Os produtos, objetos desta licitação serão recebidos provisoriamente pelo(a) responsável 

pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de 

sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na 

proposta. 

7.5 Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas 

custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

 

8 - VIGÊNCIA 

8.1 A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da 

primeira publicação das Atas de Registro de Preços deste processo licitatório. 

 

9 – OBRIGAÇÕES  

9.1 DA CONTRATADA 

9.1.1 A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa 

e perfeita execução do objeto; 

9.1.2 A CONTRATADA deverá entregar os materiais de acordo com a descrição deste edital, com 

apresentação de amostra para avaliação de qualidade, bem como disponibilizar (no caso de 

tamanhos específicos) amostras de tamanhos anteriormente à confecção; A
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9.1.3 A CONTRATADA deverá apresentar amostra para avaliação do item proposto, devendo, no 

caso de aprovação do item, entregar os materiais de acordo com a amostra já aprovada. 

9.1.4 A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa 

e perfeita execução do objeto; 

9.1.5 A CONTRATADA deverá entregar o objeto em perfeitas condições, conforme 

especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos; 

9.1.6 A CONTRATADA deverá arcar com todo ônus e obrigações concernentes à legislação 

social, trabalhista previdenciária, fiscal e comercial, que se relacionem direta ou 

indiretamente com o objeto do contrato; 

9.1.7 A CONTRATADA deverá comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas que antecede a data de entrega, os motivos que impossibilitem a cumprimento do 

prazo previsto, com a devida comprovação. 

9.1.8 A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por todas as despesas de embalagem, seguros, 

transporte, frete, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega 

e da aquisição do objeto da licitação. 

9.1.9 A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo transporte e a descarga dos produtos nos 

locais designados, sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente. 

9.1.10 A CONTRATADA deverá apresentar as peças isentas de qualquer defeito que 

comprometam sua apresentação: limpa, íntegra, montada corretamente e suas costuras 

devem ser feitas de tal modo que não apresentem pontas, dobras, franzidos, torções ou 

pontos falhos, rompidos ou soltos, sob pena de devolução dos produtos e aplicação das 

penalidades. 

9.1.11 A CONTRATADA deverá garantir a qualidade dos produtos fornecidos, de acordo com as 

especificações contidas no Edital, ficando a Contratada obrigada a reparar, corrigir, 

remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, os produtos 

contratados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, em um prazo não 

superior a 10 (dez) dias. 

 

 9.2 DO CONTRATANTE 

9.2.1 Acompanhar a entrega dos produtos no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus 

anexos; 

9.2.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivo; 

9.2.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

9.2.4 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 

prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

9.2.5 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, 

bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de 

seus empregados, prepostos ou subordinados. 
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10 – ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS 

10.1 As especificações dos itens do presente termo de referência estão contidas no ANEXO I. 

10.2 O valor máximo total estimado é de R$ 1.002.228,80 (Hum milhão e dois mil duzentos e 

vinte e oito reais e oitenta centavos). 

 

11 – RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO   

11.1 Os recursos financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, serão atendidos por 

verbas oriundas da receita própria, cuja fonte de recurso será definida pela Secretaria 

solicitante. 

 

12 – FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO   

12.1 A fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato serão efetuados pelos 

Servidores abaixo, a fim de verificar a conformidade dele com as especificações técnicas 

dispostas no mesmo:   

12.1.1 Ádila Cristina Krukoski Filippi – Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

12.1.2 Claudio Kozan – Secretaria Municipal de Viação e Obras 

12.1.3 Luiz Fernando Valter – Secretaria Municipal de Administração 

12.1.4 Valquíria Predebon Kuhnen – Secretaria Municipal de Saúde 

12.1.5 Ilianes Fieira – Secretaria Municipal de Planejamento/ Debetran 

12.1.6 Rejane Maria Eichelberger – Secretaria Municipal de Assistência Social 

12.1.7 Angela Cristina Paludo – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 

Tecnológico 

12.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do 

fornecedor, ainda que resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de 

material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica na 

responsabilidade da administração e de seus agentes e prepostos. 

 

13 – PENALIDADE/SANÇÕES 

13.1 As sanções administrativas a serem aplicadas neste processo licitatório fazem referência a 

Lei nº 10.520/2002, as previsto na Lei nº 8.666/1993. 

 

14 – DADOS DA SOLICITAÇÃO   

14.1 Data de envio do termo 13/12/2022.  

14.2 Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

14.3 Nome do elaborador deste Termo de Referência: Ádila Cristina Krukoski Filippi. 

14.4 Telefone para Contato: (46) 3523-6347. 

14.5 Anexos a este Termo encontram-se os documentos que deram base à solicitação.  

 

15 – AUTORIZAÇÃO – Documento assinado digitalmente 

 

Vilmar Rigo 

Secretário Interino 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

 

Antonio Carlos Bonetti 

Secretário Municipal 

Secretaria Municipal de Administração 

 

Cleber Fontana 

Prefeito Municipal 
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15.1 Fica autorizada a aposição de assinatura digitalizada do Prefeito Municipal no Edital e seus 

Anexos. 

 

16 - ANEXOS    

16.1 ANEXO I – Especificação dos produtos 

16.2 ANEXO II – Imagens ilustrativas dos itens propostos 

16.3 ANEXO III – Comparativo de orçamentos   
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ITEM ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO QTDE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR MÁXIMO 

ESTIMADO 

1 AVENTAL PARA EXAME GINECOLÓGICO 
Avental para exame ginecológico tamanho G, aberto e transpassado 
na frente, com faixa que amarra na cintura, cor azul claro. 
Comprimento no joelho. Tecido leve 100% algodão.  
Secretaria Municipal de Saúde – 35 unidades. 

35 und  R$    57,45   R$          2.010,75  

2 AVENTAL CAPOTE CIRÚRGICO DESCARTÁVEL COM PUNHOS 
Avental cirúrgico descartável não estéril. Produto com Registro na 
ANVISA Indicado para procedimentos clínico-cirúrgicos, 100% 
Polipropileno, gramatura 60g. Embalado em envelope grau 
cirúrgico. Tamanho Único – 1,40 x 1,20m. Permeável ao ar. Barreira 
Bacteriológica. Punho em malha. Modelo Manga Longa. Dobra 
Asséptica Hipoalergênico e atóxico. Abertura atrás. Fechamento em 
tiras (pescoço e cintura).  
Secretaria Municipal de Saúde – 3000 unidades. 

3000 und  R$      8,33   R$       24.990,00  

3 BERMUDAS EM TACTEL 
Bermuda confeccionada em TACTEL sem forro 100% poliéster, 
bolso traseiro, elástico na cintura, cor e tamanhos a definir. Logo do 
programa formando cidadão na parte superior esquerda da frente 
(de quem veste), e identificação do município prefeitura no 
tamanho 10x10cm. 
Secretaria de Assistência Social – 100 unidades Formando Cidadão 
Secretaria de Assistência Social – 100 unidades SMAS 

200 und  R$    57,67   R$       11.534,00  

4 BONÉ 
Boné em tecido, na cor a definir, armação RIP STOP, composição 
67% algodão e 33% poliéster (+/- 5%); gramatura de 258 g/m2 (+/- 
5%). Característica de encolhimento: Urdume: 2% +/- 1%, Trama: 
2% +/- 1%. Feitio: boné tipo sextavado, formado por copa e aba. 
Copa formada por 6 partes, sendo que a frontal tem o formato de 
semicírculo, aba tipo bico de pato, com os cantos arredondados, 
alma de polietileno revestida com o mesmo tecido, botão forrado no 
mesmo tecido, colocado na junção das seis partes da copa. Ajustador 
em velcro na parte traseira, confeccionado em tecido misto de 
poliéster e algodão, com trama tipo RIP STOP, com aplicação de 
bordado a definir, na face anterior em três cores a definir, nas 
dimensões de 5cm x 5,5cm. Forração interna fixada ao tecido. 
Aviamentos: a) linha: poliéster/algodão nº 80, na cor do tecido; b) 
entretelas 67% poliéster 33% algodão; Condições técnicas: a) ser 
confeccionada em tecido RIP STOP, 70% poliéster – 30% algodão 
penteado na cor do tecido, apresentando qualidade específica de 
não amarrotamento, estabilidade e resistência, bem como, liso e 
homogêneo, isento de manchas, falhas, bolotas ou outros defeitos 
prejudiciais ao bom aspecto visual e da confecção; b) todas as peças 
devem trazer duas etiquetas: 1) uma contendo a garantia total, 
deverá ser fixada na parte interna; 2) a outra contendo a 
composição e instruções de lavagem, fixada ao lado direito da 
etiqueta da garantia total, bem como as instruções para lavagem.  
Secretaria Municipal de Administração – Setor Garagem – 60 
unidades.  
Secretaria Municipal de Viação e Obras - 300 unidades. 

410 und  R$    23,09   R$          9.466,90  
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Secretaria Municipal de Meio Ambiente - 150 unidades. 

5 CALÇA CAPOEIRA 
Calça Capoeira, Composição: 100% poliéster, Reforço entre as 
pernas (cavalo) modelagem de cintura normal, com passantes, na 
cor branca lisa, nos tamanhos PP, P, M, G. Garantia contra defeitos 
de fabricação. 
Secretaria de Assistência Social  - 50 unidades  - CEJU 

50 und  R$    83,67   R$          4.183,50  

6 CALÇA EM BRIM 100% ALGODÃO 
Calça em BRIM, 100% ALGODÃO, cor azul royal, com meio cós, com 
elástico atras, com 07 passadores de cinto na mesma cor. 
Fechamento em botão e zíper com costuras reforçadas na mesma 
cor, com dois bolsos frontais e dois bolso lateral com fechamento em 
velcro interno, com reforço ao meio da perna. Tamanhos a definir. 
Secretaria Municipal de Viação e Obras – 600 unidades. 

600 und  R$    60,00   R$       36.000,00  

7 CALÇA EM MALHA TIPO COLEGIAL PA 
Calça em malha tipo COLEGIAL PA. Composição: 65% poliéster, 35% 
algodão. Gramatura do tecido: 295g/m2. Cós de elástico largo e 
cordão em nylon. Dois bolsos frontais embutidos, tipo faca. Com 
faixa refletiva de cinco centímetros costurada sobre tecido de cor 
fluorescente, circundando as pernas abaixo do joelho. Cores e 
tamanhos a definir. 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 400 unidades 

400 und  R$    59,25   R$       23.700,00  

8 CALÇA EM RIP STOP  
Calça na cor preta, armação RIP STOP. Composição 67% algodão e 
33% poliéster (+/- 5%); gramatura de 258 g/m2 (+/- 5%). 
Característica de encolhimento: Urdume: 2% +/- 1%, trama: 2% +/- 
1%. Feitio: confeccionada em tecido com trama RIP STOP cor preto, 
com meio cós, com elástico atras, com 07 passadores de cinto na 
mesma cor. Fechamento em botão e zíper com costuras reforçadas 
na mesma cor. Com dois bolsos frontais e dois bolsos laterais com 
fechamento em velcro interno, com reforço ao meio da perna. 
Tamanhos a definir. 
Secretaria Municipal de Administração – Setor Garagem –  120 
unidades. 

120 und  R$  110,00   R$       13.200,00  

9 CALÇA EM RIP STOP COMBAT 
Calça masculina COMBAT, confeccionada em RIP STOP profissional 
de alta qualidade e resistência. 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). Tamanhos a definir. 
Secretaria Municipal de Administração – 60 unidades. 

60 und  R$  119,45   R$          7.167,00  

10 CALÇA EM TACTEL 
Calça confeccionada em TACTEL, na cor azul marinho, com bolsos 
laterais tipo faca e forro. Elástico circundando a cintura. Tamanhos 
a definir. 
Secretaria Municipal de Saúde – 1000 unidades. 

1000 und  R$    69,00   R$       69.000,00  

11 CALÇA EM TACTEL COM ESTAMPA 100 und  R$    74,50   R$          7.450,00  
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Calça confeccionada em TACTEL, na cor a definir, com bolsos 
laterais tipo faca e forro em malha. Elástico circundando a cintura. 
Tamanhos a definir, com brasão da prefeitura de 8 cm x 7,5 cm em 
cores padrão na parte superior esquerda da frente (de quem veste). 
Secretaria Municipal de Assistência Social – 100 unidades. 

12 CALÇA FEMININA OPERACIONAL - DEBETRAN 
Calça  feminina  operacional,  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 06 bolsos, fechamento 
através de botão massa e zíper, 02 penses na cintura na parte 
traseira, uma em cada lado, para ajuste da cintura, centralizada pelo 
bolso traseiro, tendo na união do traseiro, internamente, uma sobra 
de tecido de aproximadamente 04 cm em ambos os lados, para 
eventuais ajustes da cintura se necessário. Regulagem:  Cintura  
ajustável  com  sistema  de  elásticos  embutindo  para melhor  
flexibilidade  no  cós,  tecido  duplo,  com  o  mesmo  tecido  da  calça, 
medindo  4,5 cm  de  largura,  fechamento  através  de  01 botão  de  
massa  da mesma cor do tecido e 01 caseado, 08 passantes do 
mesmo tecido com 05 cm de largura e 06 cm de altura, 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 início da braguilha/gancho deverá ser travetado 
para não haver rupturas). Bolsos: 02  bolsos  frontais,  um  de  cada  
lado,  chapados,  com  cantos  chanfrados  e abertura  arredondada,  
23  cm  de  comprimento  por  12  cm  de  largura, (medida 
considerada em média, devendo ser observada a proporcionalidade 
das numerações). 02 bolsos laterais, um cada lado, 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  07  cm  de  altura  e comprimento 
proporcional ao bolso, fechamento através de velcro interno 
centralizado  medindo  2,5  cm  de  largura  por  05  cm  de  
comprimento  na mesma cor do tecido. 02 bolsos na parte traseira, 
um cada lado, 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   07   cm   de   altura   e   comprimento   proporcional   
ao   bolso, fechamento  através  de  velcro  interno  centralizado  
medindo  2,5  cm  de largura por 05 cm de comprimento na mesma 
cor do tecido. Pernas:  corte  reto,  boca  de  19,0cm  a  23,0cm,  
conforme  tamanho  da  peça arrematada em overloque em sua 
extremidade sem bainha. Tamanhos: todos os tamanhos 
necessários. 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. 
Modelo disponível no Debetran. 

50 und  R$  190,00   R$          9.500,00  

13 CALÇA MASCULINA OPERACIONAL - DEBETRAN 50 und  R$  190,00   R$          9.500,00  
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Calça  masculina operacional,  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 06 bolsos, fechamento 
através de botão massa e zíper, 02 penses na cintura na parte 
traseira, uma em cada lado, para ajuste da cintura, centralizada  pelo  
bolso  traseiro,  internamente,  uma  sobra  de  tecido  de 
aproximadamente  04  cm  em  ambos  os  lados,  para  eventuais  
ajustes  da cintura se necessário. Regulagem:  Cintura  ajustável  com  
sistema  de  elásticos  embutindo  para melhor  flexibilidade  no  cós,  
tecido  duplo,  com  o  mesmo  tecido  da  calça, medindo  4,5 cm  de  
largura,  fechamento  através  de  01 botão  de  massa  da mesma cor 
do tecido e 01 caseado, 08 passantes do mesmo tecido com 05 cm 
de largura e 06 cm de altura, 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 início da 
braguilha/gancho deverá ser travetado para não haver rupturas). 
Bolsos: 02  bolsos  frontais,  um  de  cada  lado,  chapados,  com  
cantos  chanfrados  e abertura  arredondada,  23  cm  de  
comprimento  por  12  cm  de  largura, (medida considerada em 
média, devendo ser observada a proporcionalidade das 
numerações). 02 bolsos laterais, um cada lado, 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  07  cm  de  altura  e comprimento 
proporcional ao bolso, fechamento através de velcro interno 
centralizado  medindo  2,5  cm  de  largura  por  05  cm  de  
comprimento  na mesma cor do tecido. 02 bolsos na parte traseira, 
um cada lado, chapados com cantos chanfrados medindo 17 cm de 
comprimento por 16 cm de largura (medidas deverão ser ajustadas 
conforme o tamanho da peça) prega macho ao centro, com lapelas 
com  07  cm  de  altura  e  comprimento  proporcional  ao  bolso,  
fechamento através de velcro interno centralizado medindo 2,5 cm 
de largura por 05 cm de comprimento na mesma cor do tecido. 
Pernas:  corte  reto,  boca  de  19,0cm  a  23,0cm,  conforme  tamanho  
da  peça arrematada em overloque em sua extremidade sem bainha. 
Tamanhos: todos os tamanhos necessários. 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. Modelo disponível no Debetran. 

14 CAMISA FEMININA MANGA CURTA EM TRICOLINE 
Camisa feminina manga curta em tecido tricoline 67% Poliéster, 
28% Algodão e 5% Elastano, cor a definir, com duas penses frontais 
e duas traseiras. Abertura frontal e fechamento através de botões e 
caseados, no sentido vertical (três botões na região do busto), seis 
botões no total e ainda, 01 botão adicional reserva costurado na 
parte interna inferior do fechamento na mesma cor. 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 

200 und  R$  108,00   R$       21.600,00  
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proporcional ao manequim e pespontada em toda extensão. Mangas 
curtas proporcional ao manequim, com 2 cm de bainha. Aplicação 
de bordado colorido do Brasão do Município de Francisco Beltrão 
na parte da frente no lado superior esquerdo. Aplicação de bordado 
em uma cor na parte da frente no lado superior direito “Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico” ou outra. 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico 
– 200 unidades. 

15 CAMISA FEMININA MANGA CURTA EM TRICOLINE - DEBETRAN 
Camisa feminina manga curta, tecido tricoline com elastano, 27% 
elastano 68%  algodão  e  5%  poliéster,  na  cor  azul  celeste;  02  
penses  frontais  e  02 pensas traseiras; 02 bolsos frontais; 01 faixa 
refletiva na cor cinza na altura da cintura medindo 02 cm de largura; 
01 faixa refletiva na cor cinza em cada braço (em forma circular) de 
02 cm de largura cada, com durabilidade para lavagem e exposição 
ao sol. 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  impedi esgarçamento. Sutache de 
identificação medindo 10 cm de comprimento e 02 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 proporcionais aos 
tamanhos solicitados, aplicação do Brasão do  Município  de  
Francisco  Beltrão  na  manga  direita  de  quem  veste  e  na manga  
esquerda   de   quem  veste   bordado   a   logo   do   Departamento   
de Trânsito, os bordados devem ser nas cores originais. Bolsos:  02  
(dois)  bolsos  frontais  chapados  travetados,  na  altura  do  peito 
com 11 cm de profundidade e 11,5 cm de largura e pespontada em 
todo o contorno. 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 03 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 04 cm de   largura,   
a   palavra   “DE”   bordado   ao   centro   medindo   04   cm   de 
comprimento  por  04  cm  de  largura  e  a  palavra  “TRÂNSITO”  
bordado  na parte inferior medindo 20 cm de comprimento por 04 
cm de largura. Tamanhos: todos os tamanhos necessários. 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 

40 und  R$  167,50   R$          6.700,00  
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composição  do  tecido  e modo de lavar. Modelo disponível no 
Debetran. 

16 CAMISA FEMININA MANGA LONGA EM TRICOLINE 
Camisa feminina manga longa em tecido tricoline 67% Poliéster, 
28% Algodão e 5% Elastano, cor a definir, com duas penses frontais 
e duas traseiras. Abertura frontal e fechamento através de botões e 
caseados, no sentido vertical (três botões na região do busto), seis 
botões no total e ainda, 01 botão adicional reserva costurado na 
parte interna inferior do fechamento na mesma cor. 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 de bordado colorido do Brasão do 
Município de Francisco Beltrão na parte da frente no lado superior 
esquerdo. Aplicação de bordado em uma cor na parte da frente no 
lado superior direito “Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Tecnológico” ou outra. 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico 
– 200 unidades. 

200 und  R$  123,00   R$       24.600,00  

17 CAMISA FEMININA MANGA LONGA EM TRICOLINE - DEBETRAN 
Camisa   feminina  manga  longa,  em  tecido   tricoline  com  elastano,  
27% elastano 68% algodão e 5% poliéster; na cor azul celeste; 02 
pensas frontais e 02 pensas traseiras; 02 bolsos frontais; 01 faixa 
refletiva na cor cinza na altura da cintura medindo 02 cm de largura; 
01 faixa refletiva na cor cinza em   cada   braço   (em   forma   circular)   
de   02   cm   de   largura   cada,   com durabilidade para lavagem e 
exposição ao sol. 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 esgaçamento. 
Sutache de identificação medindo 10 cm de comprimento e 02 cm 
de altura na cor preta, velcro fêmea costurado na 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 aos 
tamanhos solicitados, com punho fechado por 01 caseado e 01 
botão, aplicação do Brasão do Município de Francisco Beltrão  na  
manga  direita  de  quem  veste  e  na  manga  esquerda  (de  quem 
veste) bordado o logo do Departamento de Trânsito, os bordados 
devem ser nas cores originais; Bolsos:  02  (dois)  bolsos  frontais  
chapados  travetados,  na  altura  do  peito com 11 cm de 
profundidade e 11,5 cm de largura e pespontado em todo o 

120 und  R$  185,67   R$       22.280,40  
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contorno. 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 03 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 04 cm de   largura,   
a   palavra   “DE”   bordado   ao   centro   medindo   04   cm   de 
comprimento  por  04  cm  de  largura  e  a  palavra  “TRÂNSITO”  
bordado  na parte inferior medindo 20 cm de comprimento por 04 
cm de largura. Tamanhos: todos os tamanhos necessários. Etiqueta  
de  pano  costurado  na  parte  traseira  interna  do  colarinho,  com 
indicativo de número de manequim, da firma fornecedora da 
confecção, do fabricante do tecido, da composição do tecido e modo 
de lavar. Modelo disponível no Debetran. 

18 CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA EM PIQUET - DEBETRAN 
Camisa  gola  polo:  tecido  Piquê,  50%  algodão  e  50%  poliéster,  
na  cor  azul Royal. Botão: 03 botões frontais no peitilho na mesma 
cor do tecido, com 04 furos e abaulado na parte superior. Gola – 
retilínea, com reforço em todo o decote. Peitilho: com entretela 
fusionada, medindo 13 cm de comprimento pronto e 03 cm de 
largura. Mangas curtas: proporcionais ao manequim, bordado na 
manga direita de quem veste o Brasão do Município de Francisco 
Beltrão e na manga esquerda (de quem veste) bordado a bandeira 
do Município de Francisco Beltrão, os bordado devem ser nas cores 
originais ambos centralizados pela costura do ombro. 
Frente: Lado esquerdo de quem veste na altura do peito deverá ser 
bordado a  logo  do  Departamento  Beltronense  de  Trânsito  –  
Debetran,  nas  cores originais. Tamanhos: todos os tamanhos 
necessários. 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. Modelo 
disponível no Debetran.  

60 und  R$    55,00   R$          3.300,00  

19 CAMISA MASCULINA MANGA CURTA EM TRICOLINE 
Camisa masculina manga curta em tecido tricoline 67% Poliéster, 
28% Algodão e 5% Elastano, cor a definir. Abertura frontal e 
fechamento através de botões e caseados, no sentido vertical (três 
botões na região do peito), seis botões no total e ainda, 01 botão 
adicional reserva costurado na parte interna inferior do fechamento 
na mesma cor. 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 de bordado colorido do Brasão do 
Município de Francisco Beltrão na parte da frente no lado superior 
esquerdo. Aplicação de bordado em uma cor na parte da frente no 
lado superior direito “Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Tecnológico” ou outra. 

30 und  R$  116,50   R$          5.825,00  
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Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico 
– 30 unidades. 

20 CAMISA MASCULINA MANGA CURTA EM TRICOLINE - DEBETRAN 
Camisa  masculina  manga  curta,  em  tecido  tricoline  com  elastano,  
27% elastano 68% algodão e 5% poliéster, na cor azul celeste; 02 
bolsos frontais; 01 faixa refletiva na cor cinza na altura da cintura 
medindo 02 cm de largura; 01 faixa refletiva na cor cinza em cada 
braço em forma circular de 02 cm de largura cada, com durabilidade 
para lavagem e exposição ao sol. Abertura  frontal  e  fechamento  
através  de  botões  e  caseados,  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 02 cm de altura na cor preta, velcro fêmea costurado na 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 
tamanho solicitado, aplicação do Brasão do Município de Francisco 
Beltrão na manga direita de quem veste e na manga esquerda  de  
quem  veste  bordado  a  logo  do  Departamento,  os  bordados 
devem ser nas cores originais. Bolsos:  02  (dois)  bolsos  frontais  
chapados  travetados,  na  altura  do  peito com 11 cm de 
profundidade e 11,5 cm de largura e pespontada em todo o 
contorno. 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 03 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 04 cm de   largura,   
a   palavra   “DE”   bordado   ao   centro   medindo   04   cm   de 
comprimento  por  04  cm  de  largura  e  a  palavra  “TRÂNSITO”  
bordado  na parte inferior medindo 20 cm de comprimento por 04 
cm de largura. Tamanhos: todos os tamanhos necessários. 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. Modelo disponível no 
Debetran. 

50 und  R$  170,83   R$          3.416,60  

21 CAMISA MASCULINA MANGA LONGA EM TRICOLINE  
Camisa masculina manga longa em tecido tricoline 67% Poliéster, 
28% Algodão e 5% Elastano, cor a definir. Abertura frontal e 
fechamento através de botões e caseados, no sentido vertical (três 
botões na região do peito), seis botões no total e ainda, 01 botão 
adicional reserva costurado na parte interna inferior do fechamento 

30 und  R$  127,00   R$          3.810,00  
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na mesma cor. 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 de bordado 
colorido do Brasão do Município de Francisco Beltrão na parte da 
frente no lado superior esquerdo. Aplicação de bordado em uma cor 
na parte da frente no lado superior direito “Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Tecnológico” ou outra. 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico 
– 30 unidades. 

22 CAMISA MASCULINA MANGA LONGA EM TRICOLINE - DEBETRAN 
Camisa  masculina  manga  longa,  em  tecido  tricoline  com  elastano,  
27% elastano 68% algodão e 5% poliéster; na cor azul celeste; 02 
bolsos frontais; 01 faixa refletiva na cor cinza na altura da cintura 
medindo 02 cm de largura; 01 faixa refletiva na cor cinza em cada 
braço (em forma circular) de 02 cm de largura cada, com 
durabilidade para lavagem e exposição ao sol. Abertura frontal e 
fechamento através de botões e caseados no sentido vertical, 01 
botão adicional reservam costurados 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  impedi esgarçamento. Sutache de 
identificação medindo 10 cm de comprimento e 02 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 aos 
tamanhos solicitados, com punho fechado por 01 caseado e 01 
botão, aplicação do Brasão do Município de Francisco Beltrão  na  
manga  direita  de  quem  veste,  e  na  manga  esquerda  (de  quem 
veste) bordado a logo do Departamento de Trânsito, os bordados 
devem ser nas cores originais. Bolsos:  02  (dois)  bolsos  frontais  
chapados  travetados,  na  altura  do  peito com 11 cm de 
profundidade e 11,5 cm de largura e pespontado em todo o 
contorno. 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 3  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 04 cm de   largura,   
a   palavra   “DE”   bordado   ao   centro   medindo   04   cm   de 
comprimento  por  04  cm  de  largura  e  a  palavra  “TRÂNSITO”  
bordado  na parte inferior medindo 20 cm de comprimento por 04 

50 und  R$  185,67   R$          9.283,50  
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cm de largura. Tamanhos: todos os tamanhos necessários. 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. Modelo disponível no 
Debetran.  

23 CAMISETA GOLA POLO EM PIQUET STRETCH PA 
Camiseta gola polo em malha PIQUET STRETCH PA. Composição: 
53,5% algodão, 44% poliéster, 2,5% elastano. Gramatura do tecido: 
210 g/m2. Gola de composição e tonalidade de cores similares ao 
tecido. Com dois botões transparentes frontais no peitilho. Mangas 
curtas. Sem bolso frontal. Barra inferior com acabamento de 
abertura lateral. Bordado na parte da frente no lado esquerdo, 
medindo no mínimo 5cm x 9cm, contendo: logomarca da 
administração municipal e abaixo a escrita da secretaria solicitante. 
Cores e tamanhos a definir. 
Todas as Secretarias Municipais – 400 unidades. 

400 und  R$    46,73   R$       18.692,00  

24 CAMISETA GOLA POLO EM POLIVISCOSE  
Camiseta gola polo em POLIVISCOSE ANTIPILLING. Cor do tecido a 
definir. Gola de composição e tonalidade de cores similares ao 
tecido. Com três botões frontais no peitilho, mangas curtas, com 
bolso frontal sobreposto. Com serigrafia na parte das costas: 
“Prefeitura de Francisco Beltrão” ou outra secretaria, medindo no 
mínimo 20cm x 5cm. Na parte da frente com brasão colorido do 
município do lado esquerdo, medindo no mínimo 5cm x 9cm. 
Tamanho a definir.  
Todas as Secretarias Municipais – 600 unidades.  

600 und  R$    42,23   R$       25.338,00  

25 CAMISETA MANGA CURTA GOLA REDONDA – CAMPANHAS 
DEBETRAN 
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 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 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 necessários. 
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. Modelo e arte a ser 
definida pelo Debetran. 

200 und  R$    45,00   R$          9.000,00  

26 CAMISETA MANGAS CURTAS EM POLIVISCOSE 
Camiseta de mangas curtas em POLIVISCOSE ANTIPILLING. Cor a 
definir. Gola tipo “V” ou redonda. Com serigrafia nas costas, com cor 
a definir, com dizeres “Prefeitura de Francisco Beltrão” ou outra 
secretaria a definir, medindo no mínimo 20cm x 5cm, cor da 
serigrafia a definir. Na frente, do lado esquerdo no peito, com brasão 
colorido do município com tamanho aproximado de 5cm x 9cm. 

3500 und  R$    29,70   R$     103.950,00  
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Tamanhos a definir. Entrega fracionada conforme pedido da 
Secretaria solicitante. 
Todas as Secretarias Municipais – 3500 unidades.  

27 CAMISETA MANGAS CURTAS EM POLIVISCOSE COM FAIXA 
REFLETIVA 
Camiseta em malha POLIVISCOSE ANTIPILLING, mangas curtas. 
Composição: 67% poliéster, 33% viscose. Gramatura do tecido: 165 
g/m2. Gola tipo “V”. Contendo faixa refletiva de cinco centímetros 
costurada sobre tecido de cor fluorescente, circundando o tórax. 
Com serigrafia na parte da frente: logomarca da administração 
municipal, medindo no mínimo 5cm x 9cm, em três cores. Com 
serigrafia na parte das costas: “Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente” ou outra secretaria, medindo no mínimo 20cm x 5cm. Cor 
do tecido e tamanhos a definir. 
Secretaria Municipal de Administração – 50 unidades. 
Secretaria Municipal de Administração – Setor Garagem – 120 
unidades. 
Secretaria Municipal de Viação e Obras – 1200 unidades. 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 300 unidades. 

1670 und  R$    33,17   R$       55.393,90  

28 CAMISETA MANGAS CURTAS EM POLIVISCOSE GOLA V 
Camiseta em malha POLIVISCOSE ANTIPILLING 67% poliéster e 
33% viscose, mangas curtas. Gramatura: 158 gramas/m2, cor azul, 
gola em “V”, com ribana amarela e recortes em amarelo ouro nas 
laterais. Serigrafia: na frente, quadrante superior lado direito 
bandeira do município nas cores padrão tamanho 8cmx7,5cm, lado 
esquerdo agente comunitário de saúde na cor branco tamanho 10 x 
10 cm, nas costas em semicírculo “Agente Comunitário de Saúde Fco 
Beltrão” na cor branco tamanho mínimo de base 25cm. A bainha do 
corpo da camiseta e da manga com ribana de 2 cm de largura na cor 
amarelo ouro. Costura pespontos com linha 100% poliéster, 
pesponto de duas agulhas e cobertura inferior. Tamanhos a definir.  
Secretaria Municipal de Saúde – Agentes Comunitários de Saúde – 
1000 unidades. 

1000 und  R$    30,75   R$       30.750,00  

29 CAMISETA MANGAS LONGAS EM POLIVISCOSE COM FAIXA 
REFLETIVA 
Camiseta em malha POLIVISCOSE ANTIPILLING, mangas longas 
com punhos de ribana com no mínimo 4 cm de mesma tonalidade 
peça. Composição: 67% poliéster, 33% viscose. Gramatura do 
tecido: 165 g/m2. Gola tipo “V” de ribana. Contendo faixa refletiva 
de cinco centímetros costurada sobre tecido de cor fluorescente, 
circundando o tórax. Com serigrafia na parte da frente: logomarca 
da administração municipal, medindo no mínimo 5cm x 9cm, em 
três cores. Com serigrafia na parte das costas: “Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente” ou outra secretaria, medindo no mínimo 20cm x 
5cm. Cor do tecido e tamanhos a definir. 
Secretaria Municipal de Viação e Obras – 300 unidades. 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 250 unidades. 

550 und  R$    39,86   R$       21.923,00  

30 CAMISETA MANGAS LONGAS EM POLIVISCOSE GOLA REDONDA 
Camiseta em malha POLIVISCOSE ANTIPILLING 67% poliéster e 
33% viscose, mangas longas com punhos de ribana na mesma 
tonalidade da peça com no mínimo 4 cm. Gramatura: 158 

1000 und  R$    42,50   R$       42.500,00  
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gramas/m2, cor azul, gola redonda com ribana da mesma cor. 
Serigrafia: na frente, quadrante superior lado direito brasão do 
município nas cores padrão tamanho 8cmx7,5cm, lado esquerdo 
agente comunitário de saúde na cor branco tamanho 10 x 10 cm, nas 
costas em semicírculo “Agente Comunitário de Saúde Fco Beltrão” 
na cor branco tamanho mínimo de base 25cm. A bainha do corpo da 
camiseta e da manga com ribana de 2 cm de largura na cor amarelo 
ouro. Costura pespontos com linha 100% poliéster, pesponto de 
duas agulhas e cobertura inferior. Tamanhos a definir.  
Secretaria Municipal de Saúde – Agentes Comunitários de Saúde – 
1000 unidades. 

31 CAMISETA MICRO DRY 
Camiseta MICRO DRY, mangas curtas, tecido cor preta, gola 
redonda. Serigrafia: na frente, lado superior direito brasão do 
município nas cores padrão tamanho 6cmx9cm. Na parte das costas: 
“Vigia” ou outra secretaria, medindo no mínimo 20cm x 5cm, na cor 
cinza. Tamanhos a definir. 
Secretaria Municipal de Administração – 60 unidades. 

60 und  R$    41,00   R$          2.460,00  

32 CAPACHO 
Capacho para porta de entrada na cor preta ou chumbo. Tamanho 
0,50x0,75mm. 
Secretaria Municipal de Saúde – 30 unidades. 

30 und  R$    56,00   R$          1.680,00  

33 COLETE EM POLYBRIM LIGHT PARA FISCALIZAÇÃO 
Colete em POLYBRIM LIGHT, tecido cor a definir, composto de no 
mínimo 67% algodão e 33% de poliéster. O colete deverá ser 
costurado com linha 100% poliamida, nº 120, na cor do tecido e com 
acabamento interno com overloque, com costuras retilíneas. Frente: 
brasão da prefeitura com a inscrição “fiscalização” em silkscreen 
sobre o brasão, em arco, no lado esquerdo superior do colete. 
Brasão da prefeitura colorido de acordo com as cores oficiais, com 
8cm de diâmetro, centralizado em relação ao decote e à lateral e 
inscrição fiscalização na fonte ARIAL em negrito, na cor branca, em 
arco, a 0,5cm acima do brasão e posicionado a 25cm de distância da 
costura do ombro, considerando o limite superior da inscrição. 
Bolso: 2(dois) bolsos inferiores medindo: 13cm x 18cm e 5,5cm, 
tampa medindo: 13cm x 5,5cm, fechado por 2(dois) botões de 
pressão, prateados nº 80. Do lado direito superior 1(um) bolso de 
12cm x 15cm e 5,5cm, com 1(uma) tampa medindo: 1,2cm x 5,5cm 
fechado por 1(um) botão de pressão nº 80. Decote: gola modelo 
“padre”. Fechamento: o fechamento frontal do colete será por zíper 
de pvc grosso modelo “trator”, preto, medindo aproximadamente 
63cm com engate rápido inferior. Costas: inscrição “fiscalização”, na 
cor branca, em silkscreen, na fonte ARIAL, negrito, altura da letra 
6,5cm, em linha reta, posicionada a 16cm da costura do decote 
(costura inferior da cola) até a base da inscrição; Faixa refletiva: 
faixa refletiva, nas costas, em tecido especial cor branca “néon” 
fluorescente (alta visibilidade durante o dia e à noite com ausência 
da luz) medindo 5cm de largura, posicionada 28cm da bainha até a 
base da faixa e nos ombros. Sobrepondo o tecido especial haverá 
uma película refletiva micro prisma cor prata de 12mm de largura 
(mínimo de 800 candelas/luz por m² própria para refletir a luz de 

25 und  R$    70,67   R$          1.766,75  
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veículos). barra: na parte traseira do colete haverá uma barra com 
elástico de 5cm de largura fixada por máquina de 4 agulhas (própria 
para aplicação de elástico), de forma a garantir a uniformidade das 
retrações (enrugamento) no tecido. Tamanhos a definir. 
Secretaria Municipal de Viação e Obras – 15 unidades. 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 10 unidades. 

34 COLETE JALECO - DEBETRAN 
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; elásticos na 
barra inferior de 10 cm de largura e  04  cm  de  altura  (um  no  lado  
direito  e  outro  no  lado  esquerdo  da  parte traseira); faixa refletiva 
na cor cinza medindo 03 cm de largura   fixada em toda sua extensão. 
Sutache de identificação medindo 10 cm de comprimento e 02 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 05 cm de comprimento por 02 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 medindo 18 cm comprimento por 04 
cm de   largura,   a   palavra   “DE”   bordado   ao   centro   medindo   
06   cm   de comprimento  por  04  cm  de  largura  e  a  palavra  
“TRÂNSITO”  bordado  na parte inferior medindo 24 cm de 
comprimento por 04 cm de largura. Tamanhos: todos os tamanhos 
necessários. 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. Modelo 
disponível no Debetran. 

60 und  R$  155,00   R$          9.300,00  

35 COLETE REFLETIVO 
Colete refletivo sem bolso RFX confeccionado em POLIÉSTER verde 
fluorescente, faixas refletivas duplas, fechamento frontal em zíper. 
Em conformidade pela norma NBR15292. Para trabalhos que 
necessitam de visibilidade tanto no uso diurno como no uso 
noturno. Tamanhos a definir. 
Secretaria Municipal de Viação e Obras – 100 unidades. 

100 und  R$    84,00   R$          8.400,00  

36 COLLANT MANGA CURTA INFANTIL 
Collant manga curta infantil com as seguintes características 
mínimas: Fabricado em tecido confortável composto por 90% 
poliamida e 10% de elastano. Possui manga curta e recorte em U, 
com cava na parte das costas. Cor preta, tamanhos a definir. Garantia 
contra defeitos de fabricação. 
Secretaria de Assistência Social – 50 unidades CEJU 

50 und  R$    72,00   R$          3.600,00  
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37 DOBOK/KIMONO TAEKWONDO  
Dobok Kimono Taekwondo com as seguintes características 
mínimas: Leve para iniciantes, Costuras reforçadas, Calça com 
elástico e cordão, Acabamento especial nas mangas da blusa e 
barras da calça, tecido 100% algodão Pré-encolhido em processo 
industrial, Gola Branca, Acompanha Faixa Branca e de ótima 
qualidade, unissex, nos tamanhos PP, P, M, G e GG. Garantia contra 
defeitos de fabricação. 
Secretaria de Assistência Social  - 20 unidades  - CEJU 

20 und  R$  159,90   R$          3.198,00  

38 JALECO EM MICRO FIBRA MANGAS LONGAS GOLA PADRE 
Jaleco em tecido micro fibra com mangas longas com punho tipo 
ribana de mesma tonalidade do tecido, com no mínimo 4cm. Tipo 
guarda-pó, tamanhos a definir. Cor verde água, comprimento médio 
(meia coxa), com gola tipo “padre”, abertura frontal, com botões de 
pressão, 02(dois) bolsos inferiores e 01(um) bolso superior 
bordado com o brasão colorido do município. 
Secretaria Municipal de Saúde – Odontologia – 250 unidades. 

250 und  R$    79,00   R$       19.750,00  

39 JALECO EM MICRO FIBRA MANGAS LONGAS GOLA TRADICIONAL 
Jaleco em tecido micro fibra com mangas longas com punho tipo 
ribana de mesma tonalidade do tecido, com no mínimo 4cm. Tipo 
guarda-pó, na cor branca, bordado com brasão do município no lado 
esquerdo, comprimento médio (meia coxa), com gola tradicional, 
com botão, 02 (dois) bolsos inferiores. Tamanhos a definir. Modelo 
masculino sem recorte nas costas e modelo feminino com recorte 
nas costas. 
Secretaria Municipal de Saúde – 200 unidades. 

200 und  R$    74,72   R$       14.944,00  

40 JALECO EM RIP STOP MANGAS CURTAS 
Jaleco em RIP STOP. Composição 67% unidade de medida: un 
algodão e 33% poliéster (+/- 5%); Gramatura de 258 g/m2 (+/- 
5%); característica de encolhimento: Urdume: 2% +/- 1%, trama: 
2% +/- 1%. Mangas curtas. Feitio: confeccionada em tecido com 
trama rip stop cor preto, frente aberta com fechamento embutidos 
através de botões caseados, com três bolsos frontais (um na parte 
superior esquerda com bordado na parte da frente, medindo no 
mínimo 5cm x 9cm, contendo: brasão da administração municipal e 
abaixo a escrita “oficina” e dois bolsos inferiores). Tamanhos a 
definir. 
Secretaria Municipal de Administração – Setor Garagem – 60 
unidades. 

60 und  R$    78,33   R$          4.699,80  

41 JALECO SEM MANGAS 
Jaleco em tecido micro fibra, sem mangas, cor a definir, com brasão 
do município bordado no lado esquerdo colorido, com dois bolsos 
frontais na parte inferior. Tamanhos a definir.  
Secretaria Municipal de Assistência Social – 50 unidades. 
Secretaria Municipal de Administração – 30 unidades. 

80 und  R$    64,50   R$          5.160,00  

42 JAPONA EM RIP STOP 
Japona em RIP STOP, composição 67% algodão e 33% poliéster (+/- 
5%); Gramatura de 258 g/m2 (+/- 5%); característica de 
encolhimento: urdume: 2% +/- 1%, trama: 2% +/- 1%. Tecido: na 
cor preta. Feitio: confeccionada em tecido com trama RIP STOP cor 
preto, forrada com matelassê na cor do tecido. Abertura frontal com 

60 und  R$  213,78   R$       12.826,80  
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fechamento por zíper máster fino destacável, medindo 70cm 
aproximadamente, com cobertura de zíper medindo 65mm preso 
por dois botões de pressão; Com dois bolsos chapados, na parte 
frontal inferior no sentido horizontal, com abas fechadas por velcro 
medindo 25mm x 80mm; Dois bolsos na parte interna do forro; Gola 
esporte; Mangas compridas com punhos medindo 6cm de largura, 
abotoados por meio de botão de nylon; barra com elástico roliço 
preto com estrangulador para regulagem; Aplicação da bandeira do 
município, no braço esquerdo, em tecido, na cor original, a uma 
distância de 40mm abaixo da costura que divide o ombro do braço; 
com bordado na parte da frente, medindo no mínimo 5cm x 9cm, 
contendo: brasão do munícipio e abaixo a escrita da secretaria 
solicitante. Tamanhos diversos. 
Secretaria Municipal de Administração – Setor Garagem – 60 
unidades. 

43 JAPONA EM RIP STOP COM TARJA REFLETIVA 
Japona em tecido RIP STOP, composição 67% algodão e 33% 
poliéster (+/- 5%); Gramatura de 258 g/m2 (+/- 5%); característica 
de encolhimento: Urdume: 2% +/- 1% , Trama: 2% +/- 1%. Cor a 
definir. Feitio: confeccionada em tecido forrada com matelassê com 
trama RIP STOP cor a definir. Abertura frontal com fechamento por 
zíper máster fino destacável, medindo 70cm aproximadamente, 
com cobertura de zíper medindo 65mm preso por dois botões de 
pressão; Com dois bolsos chapados, na parte frontal inferior no 
sentido horizontal, com abas fechadas por velcro medindo 25mm x 
80mm; Dois bolsos na parte interna do forro; Gola esporte; Mangas 
compridas com punhos medindo 6cm de largura, abotoados por 
meio de botão de nylon; Barra com elástico roliço preto; Aplicação 
da bandeira do município, no braço esquerdo, em tecido, na cor 
original, a uma distância de 40mm abaixo da costura que divide o 
ombro do braço; a 200mm da costura do ombro no lado direito do 
peito aplicar fita de velcro com 25mm de largura e 120mm de 
comprimento para sobrepor a tarja de identificação. Deverá conter 
ainda tarja refletiva na cor cinza, com 50mm de largura, com 
reflexibilidade mínima 130 candelas/m², com alta resistência a 
sucessivas lavagens, de 20mm x 200mm, disposta horizontalmente 
e centralizada na frente e nas costas entre o quadril e o tórax, no 
lado esquerdo do peito a 150mm da costura no ombro será aplicado 
brasão do município nas dimensões de 6,5cm x 7cm. Tamanhos a 
definir. 
Secretaria Municipal de Administração – 40 unidades. 

40 und  R$  230,00   R$          9.200,00  

44 JAQUETA - DEBETRAN 
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: urdume: 2% +/- 1%, 
trama: 2% +/-, Feitio: confeccionada em tecido com trama Rip Stop 
cor azul marinho, forrada com matelassê na mesma cor do tecido. 
Dispostas de 01 faixa refletiva medindo 03 cm de largura na cor 
cinza disposta na altura da cintura e 01 faixa refletiva na cor cinza 
com 03 cm de largura  dispostas de forma circular em torno da 
manga a 20 cm da costura do ombro. Ambas as faixas com 

80 und  R$  270,00   R$       21.600,00  
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durabilidade para lavagem e exposição ao sol. Abertura  frontal  com  
fechamento  por  zíper  máster  fino  destacável,  com cobertura para 
zíper. Bolsos: 02 bolsos embutidos na parte frontal superior; 02 
bolsos tipo faca na parte frontal inferiores, embutidos com 
fechamento em zíper de nylon na mesma cor do tecido; 02 bolsos 
frontais embutidos na parte superior 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 04 cm de largura no ombro junto à manga, 01 
botão de metal afixado por pressão sobre a costura do ombro. 
Manga  longa:  na  manga  direita  de  quem  veste,  bordado  a  
Bandeira  do Município de Francisco Beltrão nas cores originais, na 
manga esquerda de quem veste bordado a logo do Departamento de 
trânsito nas cores originais. Barra:  02  cm  de  largura  com  elástico  
roliço  preto  e  estrangulador  para regulagem nas laterais. Sutache  
de  identificação:  medindo  10  cm  de  comprimento  e  02  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  centralizado “AGENTE DE TRÂNSITO”, na cor 
amarelo.  A palavra “AGENTE” bordada em semicírculo na parte 
superior medindo 18 cm comprimento por 04 cm de largura, a 
palavra “DE” bordado ao centro medindo 06 cm de comprimento 
por  04  cm  de  largura  e  a  palavra  “TRÂNSITO”  bordado  na  parte  
inferior medindo 24 cm de comprimento por 04 cm de largura. 
Tamanhos: todos os tamanhos necessários. 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. Modelo disponível no Debetran. Imagens 
ilustrativas. 

45 JAQUETA EM MICROFIBRA 
Jaqueta confeccionada em MICROFIBRA cor a definir e recortes 
em  cor a definir nas laterais e parte inferior das mangas, forro em 
matelassê 150 gr, zíper reforçado na parte frontal, bolsos nas 
laterais com acabamento em cor a definir, elástico de no mínimo 2 
cm nos punhos e 3,5 cm na bainha do corpo da jaqueta. Bordado na 
frente quadrante superior direito brasão da Prefeitura 8 cm x 7,5 cm 
em cores padrão, lado esquerdo agente comunitário de saúde ou 
outro 10 cm x 10 cm na cor branco, nas costas em semicírculo agente 
comunitário de saúde Fco. Beltrão ou outro, tamanho mínimo de 
base 25cm  na cor branca. Tamanhos diversos.  
Secretaria Municipal de Saúde – Agentes Comunitários de Saúde – 
1000 unidades. 

1000 und  R$  160,00   R$     160.000,00  

46 JAQUETA EM NYLON PARAQUEDAS IMPERMEÁVEL 
Jaqueta em tecido NYLON PARAQUEDAS impermeável resinado. 
Com forro matelado costurado em forma de xadrez, com proteção 
dupla da fibra em poliéster. Com bolsos frontais embutidos. Com 

280 und  R$  195,50   R$       54.740,00  
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zíper frontal até o final da gola, tipo esportivo. Com faixa refletiva de 
cinco centímetros costurada sobre tecido de cor fluorescente, 
circundando a peça a cima da cava das mangas. Com bordado na 
parte da frente: brasão da administração municipal, medindo no 
mínimo 5cm x 9cm, em três cores. Com bordado na parte das costas: 
escrito “Meio Ambiente” ou outra secretaria, medindo no mínimo 
20cm x 5cm. Cores e tamanhos a definir. 
Secretaria Municipal de Administração – Setor Garagem – 60 
unidades.  
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 50 unidades.  
Secretaria Municipal de Viação e Obras – 150 unidades. 
Secretaria Municipal de Assistência Social – 20 unidades. 

47 JAQUETA EM TACTEL 
Jaqueta confeccionada em TACTEL cor a definir e recortes em cor a 
definir nas laterais, forro em malha, zíper reforçado na parte frontal, 
bolsos nas laterais com acabamento em cor a definir, elástico de no 
mínimo 2 cm nos punhos e 3,5 cm na bainha do corpo da jaqueta. 
Bordado na frente quadrante superior direito brasão da prefeitura 
8 cm x 7,5 cm em cores padrão do município. Tamanhos diversos.  
Secretaria Municipal de Assistência Social – 100 unidades. 

100 und  R$  139,50   R$       13.950,00  

48 KIMONO KARATE 
KIMONO KARATE Modelo Tradicional, em Tecido Oxford, na cor 
branca, com faixa branca, pré-encolhido, unissex, nos tamanhos PP, 
P, M, G e GG. Garantia conta defeitos de fabricação. 
Secretaria de Assistência Social  -30 unidades  - CEJU 

30 und  R$  157,40   R$          4.722,00  

49 PIJAMA CIRÚRGICO MANGAS CURTAS 
Pijama cirúrgico em BRIM leve, 100% algodão, contendo camisa e 
calça. Camisa: Mangas curtas, sem gola, decote tipo V, com três 
bolsos: na parte da frente, um bolso no lado superior e dois bolsos 
na parte inferior da camisa. Calça reta com elástico na cintura e 
cordão para amarração. Tamanhos a definir. Cor azul marinho. 
Modelo UNISSEX.  
Centro de Apoio a Zoonoses e Bem Estar Animal – 10 unidades 

10 und  R$  135,00   R$          1.350,00  

50 PIJAMA CIRÚRGICO MANGAS LONGAS 
Pijama cirúrgico em BRIM leve, 100% algodão, contendo camisa e 
calça. Camisa: Mangas longas, com punho em ribana na mesma cor 
do tecido, sem gola, decote tipo V, com três bolsos: na parte da 
frente, um bolso no lado superior e dois bolsos na parte inferior da 
camisa. Calça reta com elástico na cintura e cordão para amarração. 
Tamanhos a definir. Cor azul marinho. Modelo UNISSEX.  
Centro de Apoio a Zoonoses e Bem Estar Animal – 10 unidades 

10 und  R$  172,50   R$          1.725,00  

51 SAIA   EM TULE COLORIDO INFANTIL 
Saia em tule colorido infantil fabricado em material tule e cetim 
mínimo de 3 camadas de tule, sem forro, comprimento aproximado 
40 cm, cos largo em cetim com elástico ajustável, sem fechamento, 
colorida, tamanhos a definir. Garantia contra defeitos de fabricação. 
Secretaria de Assistência Social – 30 unidades CEJU 

30 und  R$  108,33   R$          3.249,90  

52 SHORT EM MALHA TIPO COLEGIAL PA 
Short em malha tipo COLEGIAL PA. Composição: 65% poliéster, 
35% algodão. Gramatura do tecido: 295g/m2. Cós de elástico largo 
e cordão em nylon. Com dois bolsos frontais embutidos, tipo faca. 

120 und  R$    40,00   R$          4.800,00  
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Com faixa refletiva de cinco centímetros costurada sobre tecido de 
cor fluorescente, circundando as pernas acima do joelho. Cor do 
tecido a definir. Tamanhos a definir.  
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 120 unidades.  

53 TOALHA DE BANHO BRANCA  
Toalha de banho branca em tecido 100% algodão medindo 
0,70x1,40 cm   com serigrafia ou bordado de identificação do 
município, prefeitura   no tamanho 10x10cm.  
Secretaria de Assistência Social – 30 unidades - CASA DE PASSAGEM 
Secretaria de Assistência Social – 20 unidades CREAS 

50 und  R$    41,64   R$          2.082,00  

54 TOALHA DE ROSTO BRANCA  
Toalha de rosto branca em tecido 100% algodão medindo 
0,45x0,70cm   com serigrafia ou bordado de identificação do 
município, prefeitura   no tamanho 10x10cm.  
Secretaria de Assistência Social – 30 unidades CREAS  

30 und  R$    32,00   R$             960,00  

 
Valor total máximo estimado: R$ 1.002.228,80 (Hum milhão e dois mil duzentos 

e vinte e oito reais e oitenta centavos). 
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Item 02 - AVENTAL CAPOTE CIRÚRGICO DESCARTÁVEL COM PUNHOS 
 

 
 
Item 05 - CALÇA CAPOEIRA 
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Item 12 - CALÇA FEMININA OPERACIONAL – DEBETRAN 
 

 
Item 13 - CALÇA MASCULINA OPERACIONAL – DEBETRAN 
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Item 15 - CAMISA FEMININA MANGA CURTA EM TRICOLINE – DEBETRAN 

 
Item 17 - CAMISA FEMININA MANGA LONGA EM TRICOLINE – DEBETRAN 
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Item 18 - CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA EM PIQUET - DEBETRAN 

 
Item 20 - CAMISA MASCULINA MANGA CURTA EM TRICOLINE - DEBETRAN 
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Item 22 - CAMISA MASCULINA MANGA LONGA EM TRICOLINE - DEBETRAN 

 
Item 34 - COLETE JALECO - DEBETRAN 
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Item 36 - COLLANT MANGA CURTA INFANTIL 
 
 
 

 
 
 
 

Item 37 - DOBOK/KIMONO TAEKWONDO  
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Item 44 - JAQUETA - DEBETRAN 

 
Item 51 - SAIA   EM TULE COLORIDO INFANTIL 
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1 AVENTAL PARA EXAME GINECOLÓGICO 35 UND 57,45R$        2.010,75R$               57,45R$        2.010,75R$           57,45R$        2.010,75R$             2

2 AVENTAL CAPOTE CIRÚRGICO DESCARTÁVEL COM PUNHOS 3000 UND 8,33R$          24.990,00R$            8,33R$          24.975,00R$         8,33R$          24.975,00R$           2

3 BERMUDAS EM TACTEL 200 UND 57,67R$        11.534,00R$            57,67R$        11.533,33R$         59,00R$        11.800,00R$           3

4 BONÉ 410 UND 23,09R$        9.466,90R$               23,09R$        9.468,27R$           25,00R$        10.250,00R$           3

5 CALÇA CAPOEIRA 50 UND 83,67R$        4.183,50R$               83,67R$        4.183,33R$           90,00R$        4.500,00R$             3

6 CALÇA EM BRIM 100% ALGODÃO 600 UND 60,00R$        36.000,00R$            65,13R$        39.079,20R$         60,00R$        36.000,00R$           5

7 CALÇA EM MALHA TIPO COLEGIAL PA 400 UND 59,25R$        23.700,00R$            59,25R$        23.700,00R$         65,00R$        26.000,00R$           4

8 CALÇA EM RIP STOP 120 UND 110,00R$      13.200,00R$            110,00R$      13.200,00R$         110,00R$      13.200,00R$           2

9 CALÇA EM RIP STOP COMBAT 60 UND 119,45R$      7.167,00R$               119,45R$      7.167,00R$           119,45R$      7.167,00R$             2

10 CALÇA EM TACTEL 1000 UND 69,00R$        69.000,00R$            71,33R$        71.333,33R$         69,00R$        69.000,00R$           3

11 CALÇA EM TACTEL COM ESTAMPA 100 UND 74,50R$        7.450,00R$               74,50R$        7.450,00R$           74,50R$        7.450,00R$             2

12 CALÇA FEMININA OPERACIONAL - DEBETRAN 50 UND 190,00R$      9.500,00R$               193,83R$      9.691,67R$           190,00R$      9.500,00R$             3

13 CALÇA MASCULINA OPERACIONAL - DEBETRAN 50 UND 190,00R$      9.500,00R$               193,83R$      9.691,67R$           190,00R$      9.500,00R$             3

14 CAMISA FEMININA MANGA CURTA EM TRICOLINE 200 UND 108,00R$      21.600,00R$            108,00R$      21.600,00R$         108,00R$      21.600,00R$           2

15 CAMISA FEMININA MANGA CURTA EM TRICOLINE - DEBETRAN 40 UND 167,50R$      6.700,00R$               167,50R$      6.700,00R$           172,50R$      6.900,00R$             3

16 CAMISA FEMININA MANGA LONGA EM TRICOLINE 200 UND 123,00R$      24.600,00R$            123,00R$      24.600,00R$         123,00R$      24.600,00R$           2

17 CAMISA FEMININA MANGA LONGA EM TRICOLINE - DEBETRAN 120 UND 185,67R$      22.280,40R$            185,67R$      22.280,00R$         197,00R$      23.640,00R$           3

18 CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA EM PIQUET - DEBETRAN 60 UND 55,00R$        3.300,00R$               55,00R$        3.300,00R$           55,00R$        3.300,00R$             2

19 CAMISA MASCULINA MANGA CURTA EM TRICOLINE 50 UND 116,50R$      5.825,00R$               116,50R$      5.825,00R$           116,50R$      5.825,00R$             2

20 CAMISA MASCULINA MANGA CURTA EM TRICOLINE - DEBETRAN 20 UND 170,83R$      3.416,60R$               170,83R$      3.416,67R$           172,50R$      3.450,00R$             3

21 CAMISA MASCULINA MANGA LONGA EM TRICOLINE 30 UND 127,00R$      3.810,00R$               127,00R$      3.810,00R$           127,00R$      3.810,00R$             2

22 CAMISA MASCULINA MANGA LONGA EM TRICOLINE - DEBETRAN 50 UND 185,67R$      9.283,50R$               185,67R$      9.283,33R$           197,00R$      9.850,00R$             3

23 CAMISETA GOLA POLO EM PIQUET STRETCH PA 400 UND 46,73R$        18.692,00R$            46,73R$        18.690,00R$         50,95R$        20.380,00R$           4

24 CAMISETA GOLA POLO EM POLIVISCOSE 600 UND 42,23R$        25.338,00R$            42,23R$        25.338,86R$         47,00R$        28.200,00R$           7

25 CAMISETA MANGA CURTA GOLA REDONDA – CAMPANHAS DEBETRAN 200 UND 45,00R$        9.000,00R$               53,00R$        10.600,00R$         45,00R$        9.000,00R$             3

26 CAMISETA MANGAS CURTAS EM POLIVISCOSE 3500 UND 29,70R$        103.950,00R$          29,70R$        103.941,25R$       29,95R$        104.825,00R$         8

27 CAMISETA MANGAS CURTAS EM POLIVISCOSE COM FAIXA REFLETIVA 1670 UND 33,17R$        55.393,90R$            33,17R$        55.393,90R$         35,00R$        58.450,00R$           5

28 CAMISETA MANGAS CURTAS EM POLIVISCOSE GOLA V 1000 UND 30,75R$        30.750,00R$            32,88R$        32.875,00R$         30,75R$        30.750,00R$           4

29 CAMISETA MANGAS LONGAS EM POLIVISCOSE COM FAIXA REFLETIVA 550 UND 39,86R$        21.923,00R$            39,86R$        21.920,80R$         42,00R$        23.100,00R$           5

30 CAMISETA MANGAS LONGAS EM POLIVISCOSE GOLA REDONDA 1000 UND 42,50R$        42.500,00R$            43,00R$        43.000,00R$         42,50R$        42.500,00R$           4

A
ss

in
ad

o 
po

r 
3 

pe
ss

oa
s:

  A
N

T
O

N
IO

 C
A

R
LO

S
 B

O
N

E
T

T
I, 

C
LE

B
E

R
 F

O
N

T
A

N
A

 e
 V

IL
M

A
R

 R
IG

O
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//f

ra
nc

is
co

be
ltr

ao
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/A

84
A

-6
6E

A
-F

04
8-

A
90

1 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 A
84

A
-6

6E
A

-F
04

8-
A

90
1



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
Estado do Paraná 

 

ANEXO III – COMPARATIVO DE PREÇOS – MÉDIA E MEDIANA 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 – Telefone: (46) 3520-2121  Página 2 
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31 CAMISETA MICRO DRY 60 UND 41,00R$        2.460,00R$               41,00R$        2.460,00R$           45,00R$        2.700,00R$             3

32 CAPACHO 30 UND 56,00R$        1.680,00R$               74,25R$        2.227,50R$           56,00R$        1.680,00R$             4

33 COLETE EM POLYBRIM LIGHT PARA FISCALIZAÇÃO 25 UND 70,67R$        1.766,75R$               70,67R$        1.766,67R$           78,00R$        1.950,00R$             3

34 COLETE JALECO - DEBETRAN 60 UND 155,00R$      9.300,00R$               155,00R$      9.300,00R$           190,00R$      11.400,00R$           3

35 COLETE REFLETIVO 100 UND 84,00R$        8.400,00R$               84,30R$        8.429,67R$           84,00R$        8.400,00R$             3

36 COLLANT MANGA CURTA INFANTIL 50 UND 72,00R$        3.600,00R$               77,93R$        3.896,25R$           72,00R$        3.600,00R$             4

37 DOBOK/KIMONO TAEKWONDO  20 UND 159,90R$      3.198,00R$               166,63R$      3.332,67R$           159,90R$      3.198,00R$             3

38 JALECO EM MICRO FIBRA MANGAS LONGAS GOLA PADRE 250 UND 79,00R$        19.750,00R$            79,00R$        19.750,00R$         80,00R$        20.000,00R$           3

39 JALECO EM MICRO FIBRA MANGAS LONGAS GOLA TRADICIONAL 200 UND 74,72R$        14.944,00R$            74,72R$        14.943,50R$         83,50R$        16.700,00R$           4

40 JALECO EM RIP STOP MANGAS CURTAS 60 UND 78,33R$        4.699,80R$               78,33R$        4.700,00R$           89,00R$        5.340,00R$             3

41 JALECO SEM MANGAS 80 UND 64,50R$        5.160,00R$               64,50R$        5.159,84R$           65,00R$        5.200,00R$             5

42 JAPONA EM RIP STOP 60 UND 213,78R$      12.826,80R$            213,78R$      12.827,00R$         225,00R$      13.500,00R$           3

43 JAPONA EM RIP STOP COM TARJA REFLETIVA 40 UND 230,00R$      9.200,00R$               233,00R$      9.320,00R$           230,00R$      9.200,00R$             3

44 JAQUETA - DEBETRAN 80 UND 270,00R$      21.600,00R$            505,75R$      40.460,00R$         270,00R$      21.600,00R$           2

45 JAQUETA EM MICROFIBRA 1000 UND 160,00R$      160.000,00R$          160,00R$      160.000,00R$       160,00R$      160.000,00R$         2

46 JAQUETA EM NYLON PARAQUEDAS IMPERMEÁVEL 280 UND 195,50R$      54.740,00R$            195,50R$      54.739,30R$         220,00R$      61.600,00R$           4

47 JAQUETA EM TACTEL 100 UND 139,50R$      13.950,00R$            139,50R$      13.950,00R$         139,50R$      13.950,00R$           2

48 KIMONO KARATE 30 UND 157,40R$      4.722,00R$               161,20R$      4.836,00R$           157,40R$      4.722,00R$             4

49 PIJAMA CIRURGICO MANGAS CURTAS 10 UND 135,00R$      1.350,00R$               135,00R$      1.350,00R$           135,00R$      1.350,00R$             2

50 PIJAMA CIRURGICO MANGAS LONGAS 10 UND 172,50R$      1.725,00R$               172,50R$      1.725,00R$           172,50R$      1.725,00R$             2

51 SAIA   EM TULE COLORIDO INFANTIL 30 UND 108,33R$      3.249,90R$               108,33R$      3.250,00R$           110,00R$      3.300,00R$             3

52 SHORT EM MALHA TIPO COLEGIAL PA 120 UND 40,00R$        4.800,00R$               44,10R$        5.291,52R$           40,00R$        4.800,00R$             5

53 TOALHA DE BANHO BRANCA  50 UND 41,64R$        2.082,00R$               41,64R$        2.081,90R$           48,00R$        2.400,00R$             5

54 TOALHA DE ROSTO BRANCA  30 UND 32,00R$        960,00R$                  32,00R$        960,00R$              32,00R$        960,00R$                4

1.002.228,80R$       1.032.815,17R$    1.030.807,75R$      
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1 AVENTAL PARA EXAME GINECOLÓGICO 35 UND 55,00R$        59,90R$        

2 AVENTAL CAPOTE CIRÚRGICO DESCARTÁVEL COM PUNHOS 3000 UND 7,99R$       8,66R$        

3 BERMUDAS EM TACTEL 200 UND 59,00R$       74,00R$        40,00R$        

4 BONÉ 410 UND 25,00R$     30,00R$        14,28R$       

5 CALÇA CAPOEIRA 50 UND 101,00R$      90,00R$        60,00R$      

6 CALÇA EM BRIM 100% ALGODÃO 600 UND 60,00R$     85,00R$        90,00R$        55,00R$      35,66R$       

7 CALÇA EM MALHA TIPO COLEGIAL PA 400 UND 60,00R$     80,00R$        70,00R$        27,00R$       

8 CALÇA EM RIP STOP 120 UND 90,00R$        130,00R$      

9 CALÇA EM RIP STOP COMBAT 60 UND 98,90R$        140,00R$      

10 CALÇA EM TACTEL 1000 UND 69,00R$       85,00R$        60,00R$        

11 CALÇA EM TACTEL COM ESTAMPA 100 UND 79,00R$     70,00R$        

12 CALÇA FEMININA OPERACIONAL - DEBETRAN 50 UND 241,50R$    190,00R$      150,00R$      

13 CALÇA MASCULINA OPERACIONAL - DEBETRAN 50 UND 241,50R$    190,00R$      150,00R$      

14 CAMISA FEMININA MANGA CURTA EM TRICOLINE 200 UND 76,00R$        140,00R$      

15 CAMISA FEMININA MANGA CURTA EM TRICOLINE - DEBETRAN 40 UND 172,50R$    190,00R$      140,00R$      

16 CAMISA FEMININA MANGA LONGA EM TRICOLINE 200 UND 86,00R$        160,00R$      

17 CAMISA FEMININA MANGA LONGA EM TRICOLINE - DEBETRAN 120 UND 197,00R$    200,00R$      160,00R$      

18 CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA EM PIQUET - DEBETRAN 60 UND 50,00R$     159,00R$      60,00R$        

19 CAMISA MASCULINA MANGA CURTA EM TRICOLINE 50 UND 83,00R$        150,00R$      

20 CAMISA MASCULINA MANGA CURTA EM TRICOLINE - DEBETRAN 20 UND 172,50R$    190,00R$      150,00R$      

21 CAMISA MASCULINA MANGA LONGA EM TRICOLINE 30 UND 94,00R$        160,00R$      

22 CAMISA MASCULINA MANGA LONGA EM TRICOLINE - DEBETRAN 50 UND 197,00R$    200,00R$      160,00R$      

23 CAMISETA GOLA POLO EM PIQUET STRETCH PA 400 UND 50,00R$     51,90R$        60,00R$        25,00R$       

24 CAMISETA GOLA POLO EM POLIVISCOSE 600 UND 47,00R$       49,90R$     36,00R$     48,90R$        50,00R$        34,00R$      29,82R$       

25 CAMISETA MANGA CURTA GOLA REDONDA – CAMPANHAS DEBETRAN 200 UND 25,00R$     89,00R$        45,00R$        

26 CAMISETA MANGAS CURTAS EM POLIVISCOSE 3500 UND 29,90R$     35,00R$       30,00R$     25,00R$     32,50R$        45,00R$        20,30R$      19,88R$       

27 CAMISETA MANGAS CURTAS EM POLIVISCOSE COM FAIXA REFLETIVA 1670 UND 39,00R$     27,00R$     35,00R$        50,00R$        14,85R$       

28 CAMISETA MANGAS CURTAS EM POLIVISCOSE GOLA V 1000 UND 29,00R$     25,00R$     32,50R$        45,00R$        

29 CAMISETA MANGAS LONGAS EM POLIVISCOSE COM FAIXA REFLETIVA 550 UND 47,00R$     30,00R$     42,00R$        60,00R$        20,28R$       

30 CAMISETA MANGAS LONGAS EM POLIVISCOSE GOLA REDONDA 1000 UND 45,00R$     27,00R$     40,00R$        60,00R$        

31 CAMISETA MICRO DRY 60 UND 30,00R$     48,00R$        45,00R$        

32 CAPACHO 30 UND 50,00R$     135,00R$      50,00R$     62,00R$     

33 COLETE EM POLYBRIM LIGHT PARA FISCALIZAÇÃO 25 UND 78,00R$        55,00R$        79,00R$       

34 COLETE JALECO - DEBETRAN 60 UND 195,00R$    190,00R$      80,00R$        

35 COLETE REFLETIVO 100 UND 84,00R$        120,00R$      48,89R$       

36 COLLANT MANGA CURTA INFANTIL 50 UND 125,00R$     99,00R$        45,00R$        42,70R$      

37 DOBOK/KIMONO TAEKWONDO  20 UND 220,00R$      120,00R$      159,90R$    

38 JALECO EM MICRO FIBRA MANGAS LONGAS GOLA PADRE 250 UND 87,00R$        80,00R$        70,00R$     

39 JALECO EM MICRO FIBRA MANGAS LONGAS GOLA TRADICIONAL 200 UND 99,90R$     87,00R$        80,00R$        31,97R$       

40 JALECO EM RIP STOP MANGAS CURTAS 60 UND 89,00R$        100,00R$      46,00R$       

41 JALECO SEM MANGAS 80 UND 70,00R$       99,90R$     65,00R$        55,00R$        32,59R$       

42 JAPONA EM RIP STOP 60 UND 225,00R$      250,00R$      166,35R$     

43 JAPONA EM RIP STOP COM TARJA REFLETIVA 40 UND 230,00R$      280,00R$      189,00R$     

44 JAQUETA - DEBETRAN 80 UND 471,50R$    290,00R$      250,00R$      

45 JAQUETA EM MICROFIBRA 1000 UND 140,00R$      180,00R$      

46 JAQUETA EM NYLON PARAQUEDAS IMPERMEÁVEL 280 UND 190,00R$     250,00R$      250,00R$      91,99R$       

47 JAQUETA EM TACTEL 100 UND 99,00R$       180,00R$      

48 KIMONO KARATE 30 UND 180,00R$      150,00R$      159,90R$    154,90R$    

49 PIJAMA CIRURGICO MANGAS CURTAS 10 UND 180,00R$      90,00R$        

50 PIJAMA CIRURGICO MANGAS LONGAS 10 UND 250,00R$      95,00R$        

51 SAIA   EM TULE COLORIDO INFANTIL 30 UND 120,00R$     110,00R$      95,00R$        

52 SHORT EM MALHA TIPO COLEGIAL PA 120 UND 49,00R$       40,00R$     70,00R$        40,00R$        21,48R$       

53 TOALHA DE BANHO BRANCA  50 UND 48,00R$       74,00R$        52,00R$        15,90R$      18,29R$       

54 TOALHA DE ROSTO BRANCA  30 UND 22,00R$       54,00R$        42,00R$        10,00R$       
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ORÇAMENTO: 

DADOS DO FORNECEDOR: 

NOME DA EMPRESA: Roberta Ellen Araujo Me 

CNPJ: 09.236.674/0001-64 

ENDEREÇO: Republica Argentina 2182 

TELEFONE PARA 
CONTATO: 

  41- 3077-2204 

E-MAIL: contato@mallorcauniformes.com.br 

RESPONSÁVEL PELA 
EMPRESA: 

Roberta 

 

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E ROUPARIAS PARA MUNICIPALIDADE 
VIGÊNCIA DE 12 MESES 

 

 ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO 
R$ 

VALOR TOTAL 
R$ 

01 AVENTAL PARA EXAME 
Avental para exame ginecológico tamanho G, aberto e 
transpassado na frente, com faixa que amarra na cintura, 
cor azul claro. Comprimento no joelho. Tecido leve 100% 
algodão.  
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Saúde – 35 unidades. 

35 und R$ 55,00 R$ 1.925,00 

02 BONÉ 
Boné em tecido, na cor a definir, armação RIP STOP, 
composição 67% algodão e 33% poliéster (+/- 5%); 
gramatura de 258 g/m2 (+/- 5%). 
Característica de encolhimento: Urdume: 2% +/- 1%, 
Trama: 2% +/- 1%.  
Feitio: boné tipo sextavado, formado por copa e aba. 
Copa formada por 6 partes, sendo que a frontal tem o 
formato de semicírculo, aba tipo bico de pato, com os 
cantos arredondados, alma de polietileno revestida com 
o mesmo tecido, botão forrado no mesmo tecido, 
colocado na junção das seis partes da copa. Ajustador em 
velcro na parte traseira, confeccionado em tecido misto 
de poliéster e algodão, com trama tipo RIP STOP, com 
aplicação de bordado a definir, na face anterior em três 
cores a definir, nas dimensões de 5cm x 5,5cm. Forração 
interna fixada ao tecido.  
Aviamentos: a) linha: poliéster/algodão nº 80, na cor do 
tecido; b) entretelas 67% poliéster 33% algodão; 
Condições técnicas: a) ser confeccionada em tecido RIP 
STOP, 70% poliéster – 30% algodão penteado na cor do 
tecido, apresentando qualidade específica de não 
amarrotamento, estabilidade e resistência, bem como, 
liso e homogêneo, isento de manchas, falhas, bolotas ou 
outros defeitos prejudiciais ao bom aspecto visual e da 
confecção; b) todas as peças devem trazer duas 
etiquetas: 1) uma contendo a garantia total, deverá ser 

460 und Não trabalhamos  
Não 

trabalhamos 



fixada na parte interna; 2) a outra contendo a 
composição e instruções de lavagem, fixada ao lado 
direito da etiqueta da garantia total, bem como as 
instruções para lavagem.  
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Administração – Setor Garagem 
– 60 unidades.  
Secretaria Municipal de Viação e Obras - 300 unidades. 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - 100 unidades. 

03 CALÇA EM BRIM 100% ALGODÃO 
Calça em BRIM, 100% algodão, cor azul royal, com meio 
cós, com elástico atrás, com 07 passadores de cinto na 
mesma cor.  
Fechamento em botão e zíper com costuras reforçadas 
na mesma cor, com dois bolsos frontais e dois bolso 
lateral com fechamento em velcro interno, com reforço 
ao meio da perna. 
Tamanhos a definir. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Viação e Obras – 600 unidades. 

600 und R$ 85,00 R$ 51.000,00 

04 CALÇA EM MALHA TIPO COLEGIAL 
Calça em malha tipo COLEGIAL PA.  
Composição: 65% poliéster, 35% algodão.  
Gramatura do tecido: 295g/m2.  
Cós de elástico largo e cordão em nylon.  
Dois bolsos frontais embutidos, tipo faca.  
Com faixa refletiva de cinco centímetros costurada sobre 
tecido de cor fluorescente, circundando as pernas abaixo 
do joelho.  
Cores e tamanhos a definir. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 400 unidades 

400 und R$ 80,00 R$ 32.000,00 

05 CALÇA EM RIP STOP  
Calça na cor preta, armação RIP STOP. 
Composição 67% algodão e 33% poliéster (+/- 5%); 
gramatura de 258 g/m2 (+/- 5%). 
Característica de encolhimento: Urdume: 2% +/- 1%, 
trama: 2% +/- 1%.  

120 und R$ 90,00 R$ 10.800,00 



Feitio: confeccionada em tecido com trama RIP STOP cor 
preto, com meio cós, com elástico atrás, com 07 
passadores de cinto na mesma cor.  
Fechamento em botão e zíper com costuras reforçadas 
na mesma cor. 
Com dois bolsos frontais e dois bolso lateral com 
fechamento em velcro interno, com reforço ao meio da 
perna. 
Tamanhos a definir. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Administração – Setor Garagem 
–  120 unidades. 

06 CALÇA EM RIP STOP COMBAT 
Calça masculina COMBAT, confeccionada em RIP STOP 
profissional de alta qualidade e resistência.  
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).  
Tamanhos a definir.  
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Administração – 60 unidades. 

60 und R$ 98,90 R$ 5.934,00 

07 CALÇA EM TACTEL 
Calça confeccionada em TACTEL, na cor azul marinho, 
com bolsos laterais tipo faca e forro. Elástico 
circundando a cintura. Tamanhos a definir. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Saúde – 1000 unidades. 

1.000 und R$ 85,00 R$ 85.000,00 



08 CAMISA FEMININA MANGAS CURTAS EM TRICOLINE 
Camisa feminina mangas curtas em tecido tricoline 67% 
Poliester, 28% Algodão e 5% Elastano, cor a definir, com 
duas penses frontais e duas traseiras. Abertura frontal e 
fechamento através de botões e caseados, no sentido 
vertical (três botões na região do busto), seis botões no 
total e ainda, 01 botão adicional reserva costurado na 
parte interna inferior do fechamento na mesma cor. 
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 de bordado colorido do 
Brasão do Município de Francisco Beltrão na parte da 
frente no lado superior esquerdo. Aplicação de bordado 
em uma cor na parte da frente no lado superior direito 
“Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Tecnológico” ou outra. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Tecnológico – 200 unidades. 

200 und R$ 76,00 R$ 15.200,00 

09 CAMISA FEMININA MANGAS LONGAS EM TRICOLINE 
Camisa feminina mangas longas em tecido tricoline 67% 
Poliester, 28% Algodão e 5% Elastano, cor a definir, com 
duas penses frontais e duas traseiras. Abertura frontal e 
fechamento através de botões e caseados, no sentido 
vertical (três botões na região do busto), seis botões no 
total e ainda, 01 botão adicional reserva costurado na 
parte interna inferior do fechamento na mesma cor. 
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 de bordado colorido do Brasão do Município 
de Francisco Beltrão na parte da frente no lado superior 
esquerdo. Aplicação de bordado em uma cor na parte da 
frente no lado superior direito “Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Tecnológico” ou outra. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 

200 und R$ 86,00 R$ 17.200,00 



Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Tecnológico – 200 unidades. 

10 CAMISA MASCULINA MANGAS CURTAS EM TRICOLINE 
Camisa masculina mangas curtas em tecido tricoline 
67% Poliester, 28% Algodão e 5% Elastano, cor a definir. 
Abertura frontal e fechamento através de botões e 
caseados, no sentido vertical (três botões na região do 
peito), seis botões no total e ainda, 01 botão adicional 
reserva costurado na parte interna inferior do 
fechamento na mesma cor. 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 de bordado 
colorido do Brasão do Município de Francisco Beltrão na 
parte da frente no lado superior esquerdo. Aplicação de 
bordado em uma cor na parte da frente no lado superior 
direito “Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Tecnológico” ou outra. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Tecnológico – 30 unidades. 

30 und R$ 83,00 R$ 2.490,00 

11 CAMISA MASCULINA MANGAS LONGAS EM TRICOLINE 
Camisa masculina mangas longas em tecido tricoline 
67% Poliester, 28% Algodão e 5% Elastano, cor a definir. 
Abertura frontal e fechamento através de botões e 
caseados, no sentido vertical (três botões na região do 
peito), seis botões no total e ainda, 01 botão adicional 
reserva costurado na parte interna inferior do 
fechamento na mesma cor. 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 de bordado colorido do Brasão do 
Município de Francisco Beltrão na parte da frente no 
lado superior esquerdo. Aplicação de bordado em uma 
cor na parte da frente no lado superior direito 
“Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Tecnológico” ou outra. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 

30 und R$ 94,00 R$ 2.820,00 



separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Tecnológico – 30 unidades. 

12 CAMISETA GOLA POLO EM PIQUET STRETCH PA 
Camiseta gola pólo em malha PIQUET STRETCH PA.  
Composição: 53,5% algodão, 44% poliéster, 2,5% 
Elastano. Gramatura do tecido: 210 g/m2.  
Gola de composição e tonalidade de cores similares ao 
tecido. Com dois botões transparentes frontais no 
peitilho. Mangas curtas. Sem bolso frontal. Barra inferior 
com acabamento de abertura lateral.  
Bordado na parte da frente no lado esquerdo, medindo 
no mínimo 5 cm x 9 cm, contendo: logomarca da 
administração municipal e abaixo a escrita da secretaria 
solicitante.  
Cores e tamanhos a definir. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Administração – 50 unidades. 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 50 unidades. 

100 und R$ 51,90 R$ 5.190,00 

13 CAMISETA GOLA POLO EM POLIVISCOSE  
Camiseta gola polo em POLIVISCOSE ANTIPILLING. Cor 
do tecido a definir. Gola de composição e tonalidade de 
cores similares ao tecido. Com três botões frontais no 
peitilho, mangas curtas, com bolso frontal sobreposto. 
Com serigrafia na parte das costas: “Prefeitura de 
Francisco Beltrão” ou outra secretaria, medindo no 
mínimo 20cm x 5cm. Na parte da frente com brasão 
colorido do município do lado esquerdo, medindo no 
mínimo 5cm x 9cm. Tamanho a definir.  
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Viação e Obras – 100 unidades. 
Secretaria Municipal de Administração – 50 unidades. 
Secretaria Municipal de Administração – Setor Garagem 
– 30 unidades. 

180 und R$ 48,90 R$ 8.802,00 



14 CAMISETA MANGAS CURTAS EM POLIVISCOSE 
Camiseta de mangas curtas em POLIVISCOSE 
ANTIPILLING. Cor a definir. Gola tipo “V” ou redonda. 
Com serigrafia nas costas, com cor a definir, com dizeres 
“Prefeitura de Francisco Beltrão” ou outra secretaria a 
definir, medindo no mínimo 20 cm x 5 cm, cor da 
serigrafia a definir. Na frente, do lado esquerdo no peito, 
com brasão colorido do município com tamanho 
aproximado de 5 cm x 9 cm. Tamanhos a definir.  
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
Entrega fracionada conforme pedido da Secretaria 
solicitante. 
 
Todas as Secretarias Municipais – 2500 unidades.  

2.500 und R$ 32,50 R$ 81.250,00 

15 CAMISETA MANGAS CURTAS EM POLIVISCOSE COM 
FAIXA REFLETIVA 
Camiseta em malha POLIVISCOSE ANTIPILLING, mangas 
curtas. Composição: 67% poliéster, 33% viscose. 
Gramatura do tecido: 165 g/m2. Gola tipo “V”. Contendo 
faixa refletiva de cinco centímetros costurada sobre 
tecido de cor fluorescente, circundando o tórax. Com 
serigrafia na parte da frente: logomarca da 
administração municipal, medindo no mínimo 5 cm x 9 
cm, em três cores. Com serigrafia na parte das costas: 
“Secretaria Municipal de Meio Ambiente” ou outra 
secretaria, medindo no mínimo 20 cm x 5 cm. Cor do 
tecido e tamanhos a definir. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Administração – 50 unidades. 
Secretaria Municipal de Administração – Setor Garagem 
– 120 unidades. 
Secretaria Municipal de Viação e Obras – 1200 unidades. 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 300 unidades. 

1.670 und R$ 35,00 R$ 58.450,00 

16 CAMISETA MANGAS CURTAS EM POLIVISCOSE GOLA V 
Camiseta em malha POLIVISCOSE ANTIPILLING 67% 
poliéster e 33% viscose, mangas curtas. Gramatura: 158 
gramas/m2, cor azul, gola em “V”, com ribana amarela e 
recortes em amarelo ouro nas laterais. Serigrafia: na 
frente, quadrante superior lado direito bandeira do 
município nas cores padrão tamanho 8 cm x 7,5 cm, lado 
esquerdo agente comunitário de saúde na cor branco 
tamanho 10 x 10 cm, nas costas em semicírculo “Agente 
Comunitário de Saúde Fco Beltrão” na cor branco 

1.000 und R$ 32,50 R$ 32.500,00 



tamanho mínimo de base 25 cm. A bainha do corpo da 
camiseta e da manga com ribana de 2 cm de largura na 
cor amarelo ouro. Costura pespontos com linha 100% 
poliéster, pesponto de duas agulhas e cobertura inferior. 
Tamanhos a definir.  
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Saúde – Agentes Comunitários 
de Saúde – 1000 unidades. 

17 CAMISETA MANGAS LONGAS EM POLIVISCOSE COM 
FAIXA REFLETIVA 
Camiseta em malha POLIVISCOSE ANTIPILLING, mangas 
longas com punhos de ribana com no mínimo 4 cm de 
mesma tonalidade peça. Composição: 67% poliéster, 
33% viscose. Gramatura do tecido: 165 g/m2. Gola tipo 
“V” de ribana. Contendo faixa refletiva de cinco 
centímetros costurada sobre tecido de cor fluorescente, 
circundando o tórax. Com serigrafia na parte da frente: 
logomarca da administração municipal, medindo no 
mínimo 5 cm x 9 cm, em três cores. Com serigrafia na 
parte das costas: “Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente” ou outra secretaria, medindo no mínimo 20  
cm x 5 cm. Cor do tecido e tamanhos a definir. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Viação e Obras – 300 unidades. 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 250 unidades. 

550 und R$ 42,00 R$ 23.100,00 

18 CAMISETA MANGAS LONGAS EM POLIVISCOSE GOLA 
REDONDA 
Camiseta em malha POLIVISCOSE ANTIPILLING 67% 
poliéster e 33% viscose, mangas longas com punhos de 
ribana na mesma tonalidade da peça com no mínimo 4 
cm. Gramatura: 158 gramas/m2, cor azul, gola redonda 
com ribana da mesma cor. Serigrafia: na frente, 
quadrante superior lado direito brasão do município nas 
cores padrão tamanho 8 cm x 7,5 cm, lado esquerdo 
agente comunitário de saúde na cor branco tamanho 10 
x 10 cm, nas costas em semicírculo “Agente Comunitário 
de Saúde Fco Beltrão” na cor branco tamanho mínimo de 
base 25 cm. A bainha do corpo da camiseta e da manga 
com ribana de 2 cm de largura na cor amarelo ouro. 
Costura pespontos com linha 100% poliéster, pesponto 
de duas agulhas e cobertura inferior. Tamanhos a definir.  

1.000 und R$ 40,00 R$ 40.000,00 



Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Saúde – Agentes Comunitários 
de Saúde – 1000 unidades. 

19 CAMISETA MICRO DRY 
Camiseta MICRO DRY, mangas curtas, tecido cor preta, 
gola redonda.   
Serigrafia: na frente, lado superior direito brasão do 
município nas cores padrão tamanho 6 cm x 9 cm. Na 
parte das costas: “Vigia” ou outra secretaria, medindo no 
mínimo 20 cm x 5 cm, na cor cinza. Tamanhos a definir. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Administração – 60 unidades. 

60 und R$ 48,00 R$ 2.880,00 

20 CAPACHO 
Capacho para porta de entrada na cor preta ou chumbo. 
Tamanho 0,50 x 0,75 mm. 
Secretaria Municipal de Saúde – 30 unidades. 

30 und Não trabalhamos  ão trabalhamos 

21 COLETE EM POLYBRIM LIGHT PARA FISCALIZAÇÃO 
Colete em POLYBRIM LIGHT, tecido cor a definir, 
composto de no mínimo 67% algodão e 33% de 
poliéster. O colete deverá ser costurado com linha 100% 
poliamida, nº 120, na cor do tecido e com acabamento 
interno com overlock, com costuras retilíneas.  
Frente: brasão da prefeitura com a inscrição 
“fiscalização” em silk-screen sobre o brasão, em arco, no 
lado esquerdo superior do colete. Brasão da prefeitura 
colorido de acordo com as cores oficiais, com 8 cm de 
diâmetro, centralizado em relação ao decote e à lateral e 
inscrição fiscalização na fonte ARIAL em negrito, na cor 
branca, em arco, a 0,5 cm acima do brasão e posicionado 
a 25cm de distância da costura do ombro, considerando 
o limite superior da inscrição. Bolso: 2 (dois) bolsos 
inferiores medindo: 13 cm x 18 cm e 5,5 cm, tampa 
medindo: 13 cm x 5,5 cm, fechado por 2 (dois) botões de 
pressão, prateados nº 80. Do lado direito superior 1 (um) 
bolso de 12 cm x 15 cm e 5,5 cm, com 1 (uma) tampa 
medindo: 1,2 cm x 5,5 cm fechado por 1(um) botão de 
pressão nº 80. Decote: gola modelo “padre”. 
Fechamento: o fechamento frontal do colete será por 
zíper de PVC grosso modelo “trator”, preto, medindo 
aproximadamente 63cm com engate rápido inferior.  
Costas: inscrição “fiscalização”, na cor branca, em silk-
screen, na fonte ARIAL, negrito, altura da letra 6,5cm, em 

25 und R$ 78,00 R$ 1.950,00 



linha reta, posicionada a 16 cm da costura do decote 
(costura inferior da cola) até a base da inscrição; Faixa 
refletiva: faixa refletiva, nas costas, em tecido especial 
cor branca “néon” fluorescente (alta visibilidade durante 
o dia e à noite com ausência da luz) medindo 5cm de 
largura, posicionada 28cm da bainha até a base da faixa 
e nos ombros. Sobrepondo o tecido especial haverá uma 
película refletiva micro-prisma cor prata de 12mm de 
largura (mínimo de 800 candelas/luz por m² própria 
para refletir a luz de veículos). barra: na parte traseira do 
colete haverá uma barra com elástico de 5cm de largura 
fixada por máquina de 4 agulhas (própria para aplicação 
de elástico), de forma a garantir a uniformidade das 
retrações (enrugamento) no tecido.   
Tamanhos a definir. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Viação e Obras – 15 unidades. 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 10 unidades. 

22 COLETE REFLETIVO 
Colete refletivo sem bolso RFX confeccionado em 
POLIÉSTER verde fluorescente, faixas refletivas duplas, 
fechamento frontal em zíper. Em conformidade pela 
norma NBR15292. Para trabalhos que necessitam de 
visibilidade tanto no uso diurno como no uso noturno.  
Tamanhos a definir. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Viação e Obras – 100 unidades. 

100 und R$ 84,00 R$ 8.400,00 

23 JALECO EM MICRO FIBRA MANGAS LONGAS GOLA 
PADRE 
Jaleco em tecido micro fibra com mangas longas com 
punho tipo ribana de mesma tonalidade do tecido, com 
no mínimo 4 cm. Tipo guarda-pó, tamanhos a definir. Cor 
verde água, comprimento médio (meia coxa), com gola 
tipo “padre”, abertura frontal, com botões de pressão, 02 
(dois) bolsos inferiores e 01 (um) bolso superior 
bordado com o brasão colorido do município. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 

200 und R$ 87,00 R$ 17.400,00 



peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Saúde – Odontologia – 200 
unidades. 

24 JALECO EM MICRO FIBRA MANGAS LONGAS GOLA 
TRADICIONAL 
Jaleco em tecido micro fibra com mangas longas com 
punho tipo ribana de mesma tonalidade do tecido, com 
no mínimo 4cm. Tipo guarda-pó, na cor branca, bordado 
com brasão do município no lado esquerdo, 
comprimento médio (meia coxa), com gola tradicional, 
com botão, 02 (dois) bolsos inferiores. Tamanhos a 
definir. Modelo masculino sem recorte nas costas e 
modelo feminino com recorte nas costas. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Saúde – 200 unidades. 

200 und R$ 87,00 R$ 17.400,00 

25 JALECO EM RIP STOP MANGAS CURTAS 
Jaleco em RIP STOP. Composição 67% unidade de 
medida: un algodão e 33% poliéster (+/- 5%); 
Gramatura de 258 g/m2 (+/- 5%); Característica de 
encolhimento: Urdume: 2% +/- 1%, trama: 2% +/- 1%. 
Mangas curtas. Feitio: confeccionada em tecido com 
trama rip stop cor preto, frente aberta com fechamento 
embutidos através de botões caseados, com três bolsos 
frontais (um na parte superior esquerda com bordado na 
parte da frente, medindo no mínimo 5 cm x 9 cm, 
contendo: brasão da administração municipal e abaixo a 
escrita “oficina” e dois bolsos inferiores). Tamanhos a 
definir. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Administração – Setor Garagem 
– 60 unidades. 

60 und R$ 89,00 R$ 5.340,00 

26 JALECO SEM MANGAS 
Jaleco em tecido micro fibra, sem mangas, cor a definir, 
com brasão do município bordado no lado esquerdo 
colorido, com dois bolsos frontais na parte inferior. 
Tamanhos a definir.  

50 und R$ 65,00 R$ 3.250,00 



Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Assistência Social – 20 unidades. 
Secretaria Municipal de Administração – 30 unidades. 

27 JAPONA EM RIP STOP 
Japona em RIP STOP, composição 67% algodão e 33% 
poliéster (+/- 5%); Gramatura de 258 g/m2 (+/- 5%); 
característica de encolhimento: urdume: 2% +/- 1%, 
trama: 2% +/- 1%. Tecido: na cor preta. Feitio: 
confeccionada em tecido com trama RIP STOP cor preto, 
forrada com matelassê na cor do tecido. Abertura frontal 
com fechamento por zíper máster fino destacável, 
medindo 70 cm aproximadamente, com cobertura de 
zíper medindo 65 mm preso por dois botões de pressão; 
Com dois bolsos chapados, na parte frontal inferior no 
sentido horizontal, com abas fechadas por velcro 
medindo 25 mm x 80 mm; Dois bolsos na parte interna 
do forro; Gola esporte; Mangas compridas com punhos 
medindo 6cm de largura, abotoados por meio de botão 
de nylon; barra com elástico roliço preto com 
estrangulador para regulagem; Aplicação da bandeira do 
município, no braço esquerdo, em tecido, na cor original, 
a uma distância de 40mm abaixo da costura que divide o 
ombro do braço; com bordado na parte da frente, 
medindo no mínimo 5cm x 9cm, contendo: brasão do 
município e abaixo a escrita da secretaria solicitante. 
Tamanhos diversos. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Administração – Setor Garagem 
– 60 unidades. 

60 und R$ 225,00 R$ 13.500,00 

28 JAPONA EM RIP STOP COM TARJA REFLETIVA 
Japona em tecido RIP STOP, composição 67% algodão e 
33% poliéster (+/- 5%); Gramatura de 258 g/m2 (+/- 
5%); Característica de encolhimento: Urdume: 2% +/- 
1% , Trama: 2% +/- 1%. Cor a definir. 
Feitio: confeccionada em tecido forrada com matelassê 
com trama RIP STOP cor a definir. Abertura frontal com 
fechamento por zíper máster fino destacável, medindo 
70 cm aproximadamente, com cobertura de zíper 
medindo 65 mm preso por dois botões de pressão; Com 
dois bolsos chapados, na parte frontal inferior no sentido 
horizontal, com abas fechadas por velcro medindo 25 
mm x 80 mm; Dois bolsos na parte interna do forro; Gola 

40 und R$ 230,00 R$ 9.200,00 



esporte; Mangas compridas com punhos medindo 6 cm 
de largura, abotoados por meio de botão de nylon; Barra 
com elástico roliço preto; Aplicação da bandeira do 
município, no braço esquerdo, em tecido, na cor original, 
a uma distância de 40 mm abaixo da costura que divide 
o ombro do braço; a 200 mm da costura do ombro no 
lado direito do peito aplicar fita de velcro com 25 mm de 
largura e 120 mm de comprimento para sobrepor a tarja 
de identificação. Deverá conter ainda tarja refletiva na 
cor cinza, com 50 mm de largura, com reflexibilidade 
mínima 130 candelas/m², com alta resistência a 
sucessivas lavagens, de 20 mm x 200 mm, disposta 
horizontalmente e centralizada na frente e nas costas 
entre o quadril e o tórax, no lado esquerdo do peito a 150 
mm da costura no ombro será aplicado brasão do 
município nas dimensões de 6,5 cm x 7 cm.  
Tamanhos a definir. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
 
Secretaria Municipal de Administração – 40 unidades. 

29 JAQUETA EM MICROFIBRA  
Jaqueta confeccionada em microfibra cor a definir e 
recortes em  cor a definir nas laterais e parte inferior das 
mangas, forro em matelasse 150 gr, zíper reforçado na 
parte frontal, bolsos nas laterais com acabamento em cor 
a definir, elástico de no mínimo 2 cm nos punhos e 3,5 
cm na bainha do corpo da jaqueta. Bordado na frente 
quadrante superior direito brasão da prefeitura 8 cm x 
7,5 cm em cores padrão, lado esquerdo agente 
comunitário de saúde ou outro 10 cm x 10 cm na cor 
branco, nas costas em semicírculo agente comunitário de 
saúde Fco. Beltrão ou outro, tamanho mínimo de base 
25cm  na cor branca. Tamanhos diversos.  
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Saúde – Agentes Comunitários 
de Saúde – 1000 unidades. 

1.000 und R$ 140,00 R$ 14.000,00 

30 JAQUETA EM NYLON PARAQUEDAS IMPERMEÁVEL 
Jaqueta em tecido NYLON PARAQUEDAS impermeável 
resinado. Com forro matelado costurado em forma de 
xadrez, com proteção dupla da fibra em poliéster. Com 
bolsos frontais embutidos. Com zíper frontal até o final 
da gola, tipo esportivo. Com faixa refletiva de cinco 

290 und R$ 250,00 R$ 72.500,00 



centímetros costurada sobre tecido de cor fluorescente, 
circundando a peça a cima da cava das mangas. Com 
bordado na parte da frente: brasão da administração 
municipal, medindo no mínimo 5 cm x 9 cm, em três 
cores. Com bordado na parte das costas: escrito “Meio 
Ambiente” ou outra secretaria, medindo no mínimo 20  
cm x 5 cm. Cores e tamanhos a definir. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Administração – Setor Garagem 
– 60 unidades.  
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 80 unidades.  
Secretaria Municipal de Viação e Obras – 150 unidades. 

31 PIJAMA CIRÚRGICO MANGAS CURTAS 
 
Pijama cirúrgico em BRIM leve, 100% algodão, contendo 
camisa e calça. Camisa: Mangas curtas, sem gola, decote 
tipo V, com três bolsos: na parte da frente, um bolso no 
lado superior e dois bolsos na parte inferior da camisa. 
Calça reta com elástico na cintura e cordão para 
amarração. Tamanhos a definir. Cor azul marinho. 
Modelo UNISSEX.  
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Saúde – Centro de Apoio a 
Zoonoses – 10 unidades. 

10 und R$ 180,00 R$ 1.800,00 

32 PIJAMA CIRÚRGICO MANGAS LONGAS 
 
Pijama cirúrgico em BRIM leve, 100% algodão, contendo 
camisa e calça. Camisa: Mangas longas, com punho em 
ribana na mesma cor do tecido, sem gola, decote tipo V, 
com três bolsos: na parte da frente, um bolso no lado 
superior e dois bolsos na parte inferior da camisa. Calça 
reta com elástico na cintura e cordão para amarração. 
Tamanhos a definir. Cor azul marinho. Modelo UNISSEX.  
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 

10 und R$ 250,00 R$ 2.500,00 



Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Saúde – Centro de Apoio a 
Zoonoses – 10 unidades. 

33 SHORT EM MALHA TIPO COLEGIAL PA 
Short em malha tipo COLEGIAL PA. Composição: 65% 
poliéster, 35% algodão. Gramatura do tecido: 295g/m2. 
Cós de elástico largo e cordão em nylon. Com dois bolsos 
frontais embutidos, tipo faca. Com faixa refletiva de cinco 
centímetros costurada sobre tecido de cor fluorescente, 
circundando as pernas acima do joelho. Cor do tecido a 
definir. Tamanhos a definir.  
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 150 unidades.  

150 und R$ 70,00 R$ 10.500,00 

TOTAL DO ORÇAMENTO 
R$ 654.281,00 

 
FAVOR CARIMBAR O ORÇAMENTO. 

 



ORÇAMENTO: 

DADOS DO FORNECEDOR: 

NOME DA EMPRESA:  

CNPJ:  

ENDEREÇO:  

TELEFONE PARA 
CONTATO: 

 

E-MAIL:  

RESPONSÁVEL PELA 
EMPRESA: 

 

 

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E ROUPARIAS PARA MUNICIPALIDADE 
VIGÊNCIA DE 12 MESES 

 

 ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO 
R$ 

VALOR TOTAL 
R$ 

 TOALHA DE BANHO BRANCA  
Características mínimas: 

Em tecido 100% algodão medindo 0,70x1,40 cm   com 
serigrafia ou bordado de identificação do município, 
prefeitura   no tamanho 10x10cm  
 

Secretaria de Assistência Social – 30 unidades - CASA 
DE PASSAGEM 

Secretaria de Assistência Social – 12 unidades CREAS  

42 und R$ 74,00 R$ 3.108,00 

 TOALHA DE ROSTO BRANCA  
Características mínimas: 

Em tecido 100% algodão medindo 0,45x0,70cm   com 
serigrafia ou bordado de identificação do município, 
prefeitura   no tamanho 10x10cm.  
 
Secretaria de Assistência Social – 12 unidades CREAS  

12 und R$ 54,00 R$ 648,00 

 BERMUDAS EM TACTEL 
Características mínimas: 

Diversos tamanhos, confeccionadas em tactel sem forro 
100% poliéster, bolso traseiro, elástico na cintura, cor a 
definir. Logo do programa formando cidadão na parte 
superior esquerda da frente (de quem veste), e e/ou 
identificação do município prefeitura   no tamanho 
10x10cm  
 Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação. 
 
 Secretaria de Assistência Social – 80 unidades 
Formando Cidadão 
Secretaria de Assistência Social – 100 unidades SMAS 
 

180 und R$ 74,00 R$ 13.320,00 

 COLLANT MANGA CURTA INFANTIL 
Características mínimas: 

Fabricado em tecido confortável composto por 90% 
poliamida e 10% de elastano.  
 Possui manga curta e recorte em U, com cava na parte 
das costas. 
Cor preta, tamanhos a definir. 
Garantia contra defeitos de fabricação. 

30 und R$  99,00 R$ 2.700,00 



Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação. 
 

 
 
Secretaria de Assistência Social – 30 unidades CEJU 

 SAIA   EM TULE COLORIDO INFANTIL 
Características mínimas: 

Fabricado em material tule e cetim mínimo de 3 

camadas de tule, sem forro, comprimento aproximado 

40 cm, cos largo em cetim com elástico ajustável, sem 

fechamento, colorida, tamanhos a definir. 

Garantia contra defeitos de fabricação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação. 

 

Secretaria de Assistência Social – 30 unidades CEJU 

30und R$ 110,00 R$ 3.300,00 

 KIMONO KARATE 

Características mínimas: 
- Modelo Tradicional, em Tecido Oxford, na cor branca, 
com faixa branca, pré-encolhido, unissex, nos tamanhos 
PP, P, M, G. 
Garantia conta defeitos de fabricação. 
 
Secretaria de Assistência Social  -30 unidades  - CEJU 

30 und R$ 180,00 R$ 5.400,00 

 DOBOK/KIMONO TAEKWONDO  
Características mínimas: 
Leve para iniciantes, Costuras reforçadas, Calça com 
elástico e cordão, Acabamento especial nas mangas da 
blusa e barras da calça, tecido 100% algodão Pré-
encolhido em processo industrial, Gola Branca, 
Acompanha Faixa Branca e de ótima qualidade, unissex, 
nos tamanhos PP, P, M, G. 
Garantia contra defeitos de fabricação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação. 
 

20 und R$ 220,00 R$ 4.400,00 



 

 

Secretaria de Assistência Social  - 20 unidades  - CEJU 

 Calça Capoeira 
Características mínimas: 
Composição: 100% poliéster, Reforço entre as pernas 
(cavalo) modelagem de cintura normal, com passantes, 
na cor branca lisa, nos tamanhos PP, P, M, G. 
 

Garantia contra defeitos de fabricação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação. 
 

 

Secretaria de Assistência Social  - 30 unidades  - CEJU 

30 und R$  101,00 R$ 3.030,00 

07 CALÇA EM TACTEL 
Calça confeccionada em TACTEL, na cor a definir, com 
bolsos laterais tipo faca e forro em malha. Elástico 
circundando a cintura. Tamanhos a definir, com brasão 

da prefeitura de 8 cm x 7,5 cm em cores padrão na parte 
superior esquerda da frente (de quem veste). 
 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Assistência Social – 100 
unidades. 

100 und R$ 104,00 R$ 10.400,00 

 JAQUETA EM TACTEL 100 und   



Jaqueta confeccionada em TACTEL cor a definir e 
recortes em cor a definir nas laterais, forro em malha, 
zíper reforçado na parte frontal, bolsos nas laterais com 
acabamento em cor a definir, elástico de no mínimo 2 cm 
nos punhos e 3,5 cm na bainha do corpo da jaqueta. 
Bordado na frente quadrante superior direito brasão da 
prefeitura 8 cm x 7,5 cm em cores padrão do municipio. 
Tamanhos diversos.  
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 

Secretaria Municipal de Assistência Social – 100 
unidades. 

13 CAMISETA GOLA POLO EM POLIVISCOSE  
Camiseta gola polo em POLIVISCOSE ANTIPILLING. Cor 
do tecido a definir. Gola de composição e tonalidade de 
cores similares ao tecido. Com três botões frontais no 
peitilho, mangas curtas, com bolso frontal sobreposto. 
Com serigrafia na parte das costas: “Prefeitura de 
Francisco Beltrão” ou outra secretaria, medindo no 
mínimo 20cm x 5cm. Na parte da frente com brasão 
colorido do município do lado esquerdo, medindo no 
mínimo 5cm x 9cm. Tamanho a definir.  
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
 
Secretaria de Assistência Social – Formando Cidadão – 
40 unidades 
Secretaria de Assistência Social – 30 unidades 
SENSIBILIZAR 
Secretaria de Assistência Social – 30 unidades SMAS 

70 und R$ 62,00 R$ 4.340,00 

14 CAMISETA MANGAS CURTAS EM POLIVISCOSE 
Camiseta de mangas curtas em POLIVISCOSE 
ANTIPILLING. Cor a definir. Gola tipo “V” ou redonda. 
Com serigrafia nas costas, com cor a definir, com dizeres 
“Prefeitura de Francisco Beltrão” ou outra secretaria a 
definir, medindo no mínimo 20cm x 5cm, cor da 
serigrafia a definir. Na frente, do lado esquerdo no peito, 
com brasão colorido do município com tamanho 
aproximado de 5cm x 9cm. Tamanhos a definir.  
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 

4.800 und R$ 39,90 R$ 191.520,00 



peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
Entrega fracionada conforme pedido da Secretaria 
solicitante. 
 
 
Secretaria de Assistência Social - 80 unidades CREAS 
Secretaria de Assistência Social -50 unidades FORMANDO 
CIDADÃO 
Secretaria de Assistência Social – 200 unidades 
SENSIBILIZAR 
Secretaria de Assistência Social – 250 unidades - CEJU 
Secretaria de Assistência Social – 4220 unidades SMAS 
 

26 JALECO SEM MANGAS 
Jaleco em tecido microfibra, sem mangas, cor a definir, 
com brasão do município bordado no lado esquerdo 
colorido, com dois bolsos frontais na parte inferior. 
Tamanhos a definir.  
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Assistência Social – 06 unidades 
– CREAS  
Secretaria de Assistência Social – 06 unidades 
SENSIBILIZAR 
 

12 und R$ 70,00 R$ 840,00 

30 JAQUETA EM NYLON PARAQUEDAS IMPERMEÁVEL 
Jaqueta em tecido NYLON PARAQUEDAS impermeável 
resinado. Com forro matelado costurado em forma de 
xadrez, com proteção dupla da fibra em poliéster. Com 
bolsos frontais embutidos. Com zíper frontal até o final 
da gola, tipo esportivo. Com faixa refletiva de cinco 
centímetros costurada sobre tecido de cor fluorescente, 
circundando a peça a cima da cava das mangas. Com 
bordado na parte da frente: brasão da administração 
municipal, medindo no mínimo 5cm x 9cm, em três 
cores. Com bordado na parte das costas: escrito “Meio 
Ambiente” ou outra secretaria, medindo no mínimo 
20cm x 5cm. Cores e tamanhos a definir. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 

02 und R$ 310,00 R$ 620,00 



 
Secretaria de Assistência Social – Abordagem Social – 02 
unidades 

 
 

 



ORÇAMENTO: 

DADOS DO FORNECEDOR: 

NOME DA EMPRESA: DANIEL HENRIQUE LAURINDO ME 

CNPJ: 00.134.145/0001-85 

ENDEREÇO: R: FERNANDES VIEIRA – 111  

TELEFONE PARA 
CONTATO: 

DANIEL 

E-MAIL: KIMONOSYAMA@GMAIL.COM 

RESPONSÁVEL PELA 
EMPRESA: 

DANIEL 

 

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E ROUPARIAS PARA MUNICIPALIDADE 
VIGÊNCIA DE 12 MESES 

 

 ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO 
R$ 

VALOR TOTAL 
R$ 

 TOALHA DE BANHO BRANCA  
Características mínimas: 

Em tecido 100% algodão medindo 0,70x1,40 cm   com 
serigrafia ou bordado de identificação do município, 
prefeitura   no tamanho 10x10cm  
 
Secretaria de Assistência Social – 30 unidades - CASA 
DE PASSAGEM 

Secretaria de Assistência Social – 12 unidades CREAS  

42 und   

 TOALHA DE ROSTO BRANCA  
Características mínimas: 

Em tecido 100% algodão medindo 0,45x0,70cm   com 
serigrafia ou bordado de identificação do município, 
prefeitura   no tamanho 10x10cm.  
 
Secretaria de Assistência Social – 12 unidades CREAS  

12 und   

 BERMUDAS EM TACTEL 
Características mínimas: 

Diversos tamanhos, confeccionadas em tactel sem forro 
100% poliéster, bolso traseiro, elástico na cintura, cor a 
definir. Logo do programa formando cidadão na parte 
superior esquerda da frente (de quem veste), e e/ou 
identificação do município prefeitura   no tamanho 
10x10cm  
 Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação. 
 
 Secretaria de Assistência Social – 80 unidades 
Formando Cidadão 
Secretaria de Assistência Social – 100 unidades SMAS 
 

180 und   

 COLLANT MANGA CURTA INFANTIL 
Características mínimas: 

Fabricado em tecido confortável composto por 90% 
poliamida e 10% de elastano.  
 Possui manga curta e recorte em U, com cava na parte 
das costas. 
Cor preta, tamanhos a definir. 
Garantia contra defeitos de fabricação. 

30 und   



Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação. 
 

 
 
Secretaria de Assistência Social – 30 unidades CEJU 

 SAIA   EM TULE COLORIDO INFANTIL 
Características mínimas: 

Fabricado em material tule e cetim mínimo de 3 

camadas de tule, sem forro, comprimento aproximado 

40 cm, cos largo em cetim com elástico ajustável, sem 

fechamento, colorida, tamanhos a definir. 

Garantia contra defeitos de fabricação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação. 

 

Secretaria de Assistência Social – 30 unidades CEJU 

30und   

 KIMONO KARATE 

Características mínimas: 
- Modelo Tradicional, em Tecido Oxford, na cor branca, 
com faixa branca, pré-encolhido, unissex, nos tamanhos 
PP, P, M, G. 
Garantia conta defeitos de fabricação. 
 
Secretaria de Assistência Social  -30 unidades  - CEJU 

30 und R$159,90 R$ 4.797 

 DOBOK/KIMONO TAEKWONDO  
Características mínimas: 
Leve para iniciantes, Costuras reforçadas, Calça com 
elástico e cordão, Acabamento especial nas mangas da 
blusa e barras da calça, tecido 100% algodão Pré-
encolhido em processo industrial, Gola Branca, 
Acompanha Faixa Branca e de ótima qualidade, unissex, 
nos tamanhos PP, P, M, G. 
Garantia contra defeitos de fabricação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação. 
 

20 und R$ 159,90 R$ 3.198 

DANIEL 
HENRIQUE 
LAURINDO:001
34145000185

Assinado de forma 
digital por DANIEL 
HENRIQUE 
LAURINDO:00134145000
185 
Dados: 2022.10.05 
15:44:23 -03'00'



 

 

Secretaria de Assistência Social  - 20 unidades  - CEJU 

 Calça Capoeira 
Características mínimas: 
Composição: 100% poliéster, Reforço entre as pernas 
(cavalo) modelagem de cintura normal, com passantes, 
na cor branca lisa, nos tamanhos PP, P, M, G. 
 

Garantia contra defeitos de fabricação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação. 
 

 

Secretaria de Assistência Social  - 30 unidades  - CEJU 

30 und R$ 60,00 R$1.800 

07 CALÇA EM TACTEL 
Calça confeccionada em TACTEL, na cor a definir, com 
bolsos laterais tipo faca e forro em malha. Elástico 
circundando a cintura. Tamanhos a definir, com brasão 
da prefeitura de 8 cm x 7,5 cm em cores padrão na parte 
superior esquerda da frente (de quem veste). 
 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Assistência Social – 100 
unidades. 

100 und   

 JAQUETA EM TACTEL 100 und   



Jaqueta confeccionada em TACTEL cor a definir e 
recortes em cor a definir nas laterais, forro em malha, 
zíper reforçado na parte frontal, bolsos nas laterais com 
acabamento em cor a definir, elástico de no mínimo 2 cm 
nos punhos e 3,5 cm na bainha do corpo da jaqueta. 
Bordado na frente quadrante superior direito brasão da 
prefeitura 8 cm x 7,5 cm em cores padrão do municipio. 
Tamanhos diversos.  
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 

Secretaria Municipal de Assistência Social – 100 
unidades. 

13 CAMISETA GOLA POLO EM POLIVISCOSE  
Camiseta gola polo em POLIVISCOSE ANTIPILLING. Cor 
do tecido a definir. Gola de composição e tonalidade de 
cores similares ao tecido. Com três botões frontais no 
peitilho, mangas curtas, com bolso frontal sobreposto. 
Com serigrafia na parte das costas: “Prefeitura de 
Francisco Beltrão” ou outra secretaria, medindo no 
mínimo 20cm x 5cm. Na parte da frente com brasão 
colorido do município do lado esquerdo, medindo no 
mínimo 5cm x 9cm. Tamanho a definir.  
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
 
Secretaria de Assistência Social – Formando Cidadão – 
40 unidades 
Secretaria de Assistência Social – 30 unidades 
SENSIBILIZAR 
Secretaria de Assistência Social – 30 unidades SMAS 

70 und   

14 CAMISETA MANGAS CURTAS EM POLIVISCOSE 
Camiseta de mangas curtas em POLIVISCOSE 
ANTIPILLING. Cor a definir. Gola tipo “V” ou redonda. 
Com serigrafia nas costas, com cor a definir, com dizeres 
“Prefeitura de Francisco Beltrão” ou outra secretaria a 
definir, medindo no mínimo 20cm x 5cm, cor da 
serigrafia a definir. Na frente, do lado esquerdo no peito, 
com brasão colorido do município com tamanho 
aproximado de 5cm x 9cm. Tamanhos a definir.  
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 

4.800 und   



peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
Entrega fracionada conforme pedido da Secretaria 
solicitante. 
 
 
Secretaria de Assistência Social - 80 unidades CREAS 
Secretaria de Assistência Social -50 unidades FORMANDO 
CIDADÃO 
Secretaria de Assistência Social – 200 unidades 
SENSIBILIZAR 
Secretaria de Assistência Social – 250 unidades - CEJU 
Secretaria de Assistência Social – 4220 unidades SMAS 
 

26 JALECO SEM MANGAS 
Jaleco em tecido microfibra, sem mangas, cor a definir, 
com brasão do município bordado no lado esquerdo 
colorido, com dois bolsos frontais na parte inferior. 
Tamanhos a definir.  
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Assistência Social – 06 unidades 
– CREAS  
Secretaria de Assistência Social – 06 unidades 
SENSIBILIZAR 
 

12 und   

30 JAQUETA EM NYLON PARAQUEDAS IMPERMEÁVEL 
Jaqueta em tecido NYLON PARAQUEDAS impermeável 
resinado. Com forro matelado costurado em forma de 
xadrez, com proteção dupla da fibra em poliéster. Com 
bolsos frontais embutidos. Com zíper frontal até o final 
da gola, tipo esportivo. Com faixa refletiva de cinco 
centímetros costurada sobre tecido de cor fluorescente, 
circundando a peça a cima da cava das mangas. Com 
bordado na parte da frente: brasão da administração 
municipal, medindo no mínimo 5cm x 9cm, em três 
cores. Com bordado na parte das costas: escrito “Meio 
Ambiente” ou outra secretaria, medindo no mínimo 
20cm x 5cm. Cores e tamanhos a definir. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 

02 und   



 
Secretaria de Assistência Social – Abordagem Social – 02 
unidades 
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Contato: (11) 4584-0584 /
contato@dentalferraz.com.br

epartamentos Odontologia Oftalmologia Medicina Veterinário Estética e Podologia Indústria e Alimentício

Odontologia Aventais Avental Cirúrgico SMMS Azul – Não Estéril - Descartável - 40 grs - Pacote com 5 Unidades

Compartilhe

Avental Cirúrgico SMMS Azul –
Não Estéril - Descartável - 40
grs - Pacote com 5 Unidades
REFERÊNCIA: 17027P

Cor: Azul

Quantidade

Tamanho

CEP

Não sei meu CEP

Assine nossa newsletter!

Seu email

R$ 43,30 ADICIONAR AO
CARRINHO

CALCULAR O FRETE

Código : 17027A / 50007XG / 17027P

Cor: Azul 

Gramatura: 40g/m²

Impermeável: Não

Tamanhos:
- Unico/Medida: Altura:1,15/Largura (aberto):1,36

- XG/Medida: Altura:1,35/Largura(aberto): 1,59

QUERO RECEBER

5 Unidades

Único

Buscar CARRINHO

https://www.dentalferraz.com.br/odontologia
https://www.dentalferraz.com.br/oftalmologia
https://www.dentalferraz.com.br/medicina
https://www.dentalferraz.com.br/veterinario
https://www.dentalferraz.com.br/estetica-e-podologia
https://www.dentalferraz.com.br/industria-e-alimenticio
https://www.dentalferraz.com.br/
https://www.dentalferraz.com.br/Odontologia
https://www.dentalferraz.com.br/Odontologia/Aventais
https://buscacepinter.correios.com.br/app/endereco/index.php?t
https://www.dentalferraz.com.br/
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INSTITUCIONAL

Sobre a empresa

Segurança

Política

Entrega

Trocas e devoluções

Formas de Pagamento

Certificados Anvisa

Dúvidas

NOSSAS VANTAGENS

 Entrega para todo o

Brasil

 Parcele em até 3x sem

juros

 Site 100% seguro

CENTRAL DE ATENDIMENTO

(11) 4584-0584
(11) 4584-8400
(11) 94581-7755 (Whatsapp)

 Segunda à Sex. das 8h às 18h

'

Dental FerrazDental Ferraz
1.818 seguidores1.818 seguidores

Seguir Página C

'

SIGA NOS! PAGAMENTO SEGURANÇA

FERRAZ DISTR.PROD.BIOSSEGURANÇA LTDA - CNPJ: 10.966.146/0001-40
Av. Dr. Wady Badra, 285A - Jardim Tulipas - Jundiai - SP - CEP: 13212-790
Fones: (11) 4584-0584 / (11) 4584-8400 / (11) 94581-7755 (whatsapp)

https://www.dentalferraz.com.br/about-us
https://www.dentalferraz.com.br/security
https://www.dentalferraz.com.br/politica
https://www.dentalferraz.com.br/entrega
https://www.dentalferraz.com.br/trocas-devolucoes
https://www.dentalferraz.com.br/formas-pagamento
https://www.dentalferraz.com.br/cert-anvisa
https://www.dentalferraz.com.br/questions
https://www.facebook.com/1609828919332319
https://www.facebook.com/1609828919332319
https://www.facebook.com/1609828919332319
https://www.facebook.com/dentalferraz/
https://www.youtube.com/channel/UCaFBAIJ8JKeWDhC5FNtbv_w
https://www.instagram.com/ferrazdescartaveis/
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10 Avental Capote Cirúrgico SMMS com Punhos de malha - DESCARTSHOP
Código gfega73k44 | Ver descrição completa | DESCARTSHOP

+ 6

Avaliar produto

Vendido por Ccm Hospitalares E Descartáveis
Entregue por 
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba ma

Cartão de crédito
sem juros

R$ 79,
1xR$ 79,9

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

Quem viu este produto, viu estes também

Produtos patrocinados do Magalu para você

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Guia de segurança Atendimento Compre pelo tel: 0800 773 3838 Meus pe

Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se

Ver ofertas para minha regiãoBusca no Magalu

Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis Eletrodomésticos TV e Vídeo Informática Saldão Baixe o Supe

Utilidades Domésticas Acessórios de Cozinha Avental 10 Avental Capote Cirúrgico SMMS com Punhos de malha - DESCARTSHOP

R$ 79,90

Calcular frete e prazo

AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA
LONGA 16g ROSA 10 unidades

1

R$ 24,00

Bolsa Lancheira Marmita Térmica
Nylon Alça Transversal Fit…

R$ 49,99
R$ 39,99

Avental Descartável Tnt 30g
Manga Longa Jaleco - 30…

R$ 103,90
R$ 68,08
no PIX

Avental descartavel gr40 Master

R$ 65,00

Avental Desc
em TNT 40g 

R$ 36,90

Descubra as ofertas
Compartilhe sua localiz
valores de frete, entrega

10 Avental Capote Cirúrgico SMMS…R$ 79,90 à vista

Voltar ao topo Descrição Completa Avaliação dos Clientes Formas de Pagamento

https://www.magazineluiza.com.br/marcas/descartshop/
https://www.magazineluiza.com.br/10-avental-capote-cirurgico-smms-com-punhos-de-malha-descartshop/r/gfega73k44/ud/aven/
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjsvKW-Fd4vY7bHuVYOXGoKJw47jaNxG5YUoPeVQqG5BQkM90yZOHh7EOSoQ_53O5HnG1bWc70_l2NfpxoWEOejyFy7ztI1vGNVATkvze3EE9yHIwh37U9WPJq_o-r-xU3Dnt8dYTgvHA9qYRtjbzxMxB58TiSzy5Zy5cP2ht8oqFUg490oSwkdYHGp_vtYRPTJeookWm1plSV3bN5TCKoEuBwvZpkAiF_xcPxFczy17ozY5zFEkjBDvGNK-VglVKL4ZytYgdTgesTCZyP-UT2D3oG2AYF9yHMARGHMCx9MI2h0jibIbuKovEig3BZ7TVZE3NrZefyk6Yhv9GzRxnLS_sXlZhKnyvIiHjpr8InjIcB4Xdz5B2eZytvDEs9YkW6K0%2526sai%253DAMfl-YSxZwDjHBBpSHjZHXetNMqO2nsPmJsbs3zAQrHOtebZ1PSbcway_b6w3y6MPsVSqefevdwyp4k5jGMRS1YaAg%2526sig%253DCg0ArKJSzBoqM4I-R17lEAE%2526fbs_aeid%253D%255Bgw_fbsaeid%255D%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttps://especiais.magazineluiza.com.br/pixdalu/
https://www.magazineluiza.com.br/
https://www.magazineluiza.com.br/
https://lojas.magazineluiza.com.br/
https://www.parceiromagalu.com.br/
https://especiais.magazineluiza.com.br/regulamentos/
https://especiais.magazineluiza.com.br/acessibilidade/
https://especiais.magazineluiza.com.br/seguranca/
https://www.magazineluiza.com.br/central-de-atendimento/
https://www.magazineluiza.com.br/acompanhamento/
https://www.magazineluiza.com.br/cliente/login/
https://www.magazineluiza.com.br/favoritos/
https://sacola.magazineluiza.com.br/#/
https://www.magazineluiza.com.br/selecao/ofertasdodia/
https://www.magazineluiza.com.br/celulares-e-smartphones/l/te/
https://www.magazineluiza.com.br/moveis/l/mo/
https://www.magazineluiza.com.br/eletrodomesticos/l/ed/
https://www.magazineluiza.com.br/tv-e-video/l/et/
https://www.magazineluiza.com.br/informatica/l/in/
https://especiais.magazineluiza.com.br/saldao/
https://especiais.magazineluiza.com.br/superapp-magalu/
https://www.magazineluiza.com.br/
https://www.magazineluiza.com.br/utilidades-domesticas/l/ud/
https://www.magazineluiza.com.br/acessorios-de-cozinha/utilidades-domesticas/s/ud/comp/
https://www.magazineluiza.com.br/avental/utilidades-domesticas/s/ud/aven/
https://www.magazineluiza.com.br/avental-descartavel-manga-longa-16g-rosa-10-unidades-nurmedd/p/ekc3j7h954/ud/aven/
https://www.magazineluiza.com.br/bolsa-lancheira-marmita-termica-nylon-alca-transversal-fit-mb13032-l-yepp/p/bhg40d7a98/ud/anch/
https://www.magazineluiza.com.br/avental-descartavel-tnt-30g-manga-longa-jaleco-30-unidades-dejamaro/p/fe5e4d06a6/ud/aven/
https://www.magazineluiza.com.br/avental-descartavel-gr40-master/p/abd20gc2f1/ud/aven/
https://www.magazineluiza.com.br/avental-descartavel-manga-longa-em-tnt-40g-rosa-5-un-nc-produtos/p/kjb9212dhc/ud/aven/
https://www.magazineluiza.com.br/torneira-misturador-monocomando-docol-bancada-gali-bica-alta-934606/p/gbea89j8ad/ud/comp/
https://www.magazineluiza.com.br/cuba-cozinha-farm-sink-60-cm-estilo-fazenda-avental-don-artesano/p/aa57d273k4/ud/aven/
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Torneira Misturador Monocomando Docol Bancada Gali Bica Alta 934606

R$ 449,90
R$ 377,11
no PIX (8% de desconto)

ou 9x de R$ 45,54 sem juros

Cuba Cozinha Farm Sink 60 Cm Estilo Fazenda Avental

R$ 2.890,00
ou 10x de R$ 289,00 sem juros

Misturador Gourmet Flexível de Cozinha Parede Preto C51

1

R$ 328,90
R$ 279,57
no PIX (15% de desconto)

ou 7x de R$ 46,99 sem juros

Pote Hermetico com Tampa e Trava, Porta Mantimentos para Amazenar Alimentos
6 Peças

R$ 208,70
R$ 149,99
ou 3x de R$ 50,00 sem juros

Misturador Monocomando para Lavatório de Mesa Bica Alta L20 Cromado - Roca
A5A3L09C0C

R$ 1.100,00
R$ 919,00
ou 10x de R$ 91,90 sem juros

Cuba Cozinha Farm Sink 45 Cm Estilo Fazenda Avental

R$ 2.590,00
ou 10x de R$ 259,00 sem juros

Misturador Monocomando Lavatório Roca Monodin-N Mesa Cromado
B5A3107C00

R$ 445,50
R$ 409,90
ou 9x de R$ 45,54 sem juros

Cuba Cozinha Farm Sink 55 Cm Estilo Fazenda Avental

R$ 2.790,00
ou 10x de R$ 279,00 sem juros

10 Avental Capote Cirúrgico SMMS…R$ 79,90 à vista

Voltar ao topo Descrição Completa Avaliação dos Clientes Formas de Pagamento
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Produtos relacionados

O que você viu está aqui

Produtos Patrocinados

Monocomando para cozinha de mesa bica alta com arejador articulado l20
cromado A5A8409C0C

R$ 699,90
R$ 619,90
ou 10x de R$ 61,99 sem juros

Cuba Dupla Cozinha Farm Sink 87 Cm Estilo Fazenda Avental

R$ 4.090,00
ou 10x de R$ 409,00 sem juros

kit 9 potes 200ml tampa bambu e rack organizador bambu Oikos

R$ 317,90
R$ 236,61
no PIX (10% de desconto)

ou 5x de R$ 52,58 sem juros

ACABAMENTO 6762.0-Base Acabamento Misturador Monocomando Para Chuveir
Meber

R$ 544,84
ou 10x de R$ 54,48 sem juros

Avental Descartável 40G Tnt
Hospitalar Kit 20 Unidades

R$ 79,90

Avental LONGO Cirúrgico
descartável TNT 40g. Kit com 5…

R$ 49,90

Avental Descartável c/ Manga
Longa Branco TNT 10 Unidades…

2

R$ 50,00
R$ 27,00

Avental Descartável Manga Longa
em TNT 40g - Rosa Claro - 5 un.

R$ 36,90

Kit 5 Avental 
Hospitalar M

R$ 37,00
R$ 29,97

Tapete Escorregador Individual Bestway 488 cm Piscina H2OGO 52326

R$ 164,38
ou 3x de R$ 54,79 sem juros

10 Avental Capote Cirúrgico SMMS…R$ 79,90 à vista

Voltar ao topo Descrição Completa Avaliação dos Clientes Formas de Pagamento
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Informações do Produto

10 Avental Capote Cirúrgico SMMS com Punhos de malha
Descrição10 UNIDADES AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL 60GrProduto com Registro na ANVISA Indicado para procedimentos clínico-cirúrgicos, sendo 
para proteger os usuários de possíveis contaminações dentro das dependências hospitalares onde se faz necessária uma maior proteção contra água (hidro-repelen
sangue (hemo-repelente). Especi�cações:Fabricado em TNT Hospitalar SSMMS, 100% Polipropileno, gramatura 60gEmbalado em envelope grau cirúrgicoTamanho Úni
1,40 x 1,20 mtsPermeável ao arBarreira BacteriológicaPunho em malhaModelo Manga LongaDobra AssépticaHipoalergênico e atóxicoAbertura atrásFechamento em 
(pescoço e cintura) Instruções de uso:Observar a integridade da embalagem e as informações contidas na mesma;Abrir a embalagem usando técnicas assépticas e reti
avental da embalagem suspendendo-o;Segurar o avental pela parte interna e introduzir o braço pela manga que está exposta e em seguida introduzir o outro braço;Adapta
corpo de modo confortável, cobrindo totalmente a roupa e evitando contato com a parte externa do avental;Fechar o avental com auxílio das tiras;Execut
procedimento;Retirar o avental usando técnicas assépticas, desamarrando/rompendo as tiras, em seguida retirados os braços no sentido contrário ao posicionamento
mangas e �nalizar a retirada evitando o contato com a parte externa;Descartar em local apropriado;Não reutilizar após o seu uso.

Informações
complementares

Cor Branco

Tipo Descartável

Denunciar Anú

Avaliação dos clientes
ESCREVER UMA AVALIAÇÃO

10 Avental Capote Cirúrgico
SMMS com Punhos de malha

Avaliação geral

0.0 0 avaliação

Ordenar avaliações: Mais relevantes

Formas de pagamento

Avental

Dicas práticas de
segurança na cozinha
Você pode preparar receitas incríveis sem
se sujar, queimar ou machucar

A importância do avental
de cozinha
É ele que vai proteger suas roupas
enquanto você cozinha ou lava a louça!

Avental de cozinha:
escolha o ideal
Tem vários modelos diferentes que você
pode usar no dia a dia!

Veja outros conteúdos

10 Avental Capote Cirúrgico SMMS…R$ 79,90 à vista

Voltar ao topo Descrição Completa Avaliação dos Clientes Formas de Pagamento

https://www.magazineluiza.com.br/denuncie/gfega73k44/?from=https://www.magazineluiza.com.br/10-avental-capote-cirurgico-smms-com-punhos-de-malha-descartshop/p/gfega73k44/ud/aven/
https://www.magazineluiza.com.br/10-avental-capote-cirurgico-smms-com-punhos-de-malha-descartshop/r/gfega73k44/ud/aven/
https://api-ads.percycle.com/click/?hash=RAIQR9kba2jm9JSoDLOHHKsZph8DGhDspE8d8lswh2rMcz2S96307%2BSlTLdLu%2FHAh5OeKIjkhFsVHqCpP0CnrzpoyjVlqEGJXEGkieNeVjpJCt5nI4Gq05N3RkO2Vv3q3CABPfdiB5AiqWInCGL5teGgDsL3Pv6IYu9RNmLiasGC4WICyEXFRzy8xZe0jJhNnPye4YqFLVmN0t4w35w3khL91ZrDS8dRf6zPWPtiBBL0Wjtq2qRYQa59rfVaj6dZcY37%2FRFjbOwoIyof2fCeYyYwPXN6%2BSYSpHi3YHFEeF2YiPB91TZ7VYyr2UmroCz5I3%2BBJXu1llbbVC9CJY7c0DswL67mNC9fgWkX7ZlLpCmxtDgk93Ss4%2FtVVGXHUSWmr9wQ5U59dnWerXTqFt%2Bs4ueaaTdNmoPryX%2BmesXl%2BlE03Nci3AotYnp5Zkiv0%2BWP5biwOYN9GZgkuluh%2BLmYGZTQ9BTVAHUZDm38qbTBVXvqezZ26YpyKsZf8O0N7fCfvvtw%2F4Y1zdWc0INa3AVbMSj%2BCm2FYGYubM35Biwm8%2FRQDGZTDc6KF46Ln1jFq3T%2BbcmmIm%2BRzX96LTSrV%2BqqbRXAczQwrT5viga3Ho4GPF0RId7GdCVNiUR2b%2FF%2Fdhct%2BQ5xbBdqytcY8jyLZ4O12dhRfHMPT3ifb9m%2B8gBCQYD1z2OV3hmfO3R4alLAH%2F4H%2BXV3JKTAxFnRPJRbJD%2F%2F%2BrLTJy3NvwXFR7PRxE8kXYoPc3qUtVFLN%2Fx32amKJ41FWSGey8b8GCo0IDRnEDKPsT3W77tBnT6E%2FoiRiUINkog%3D
https://api-ads.percycle.com/click/?hash=RAIQR9kba2jm9JSoDLOHHKsZph8DGhDspE8d8lswh2rMcz2S96307%2BSlTLdLu%2FHAh5OeKIjkhFsVHqCpP0CnrzpoyjVlqEGJXEGkieNeVjpJCt5nI4Gq05N3RkO2Vv3q3CABPfdiB5AiqWInCGL5teGgDsL3Pv6IYu9RNmLiasGC4WICyEXFRzy8xZe0jJhNnPye4YqFLVmN0t4w35w3khL91ZrDS8dRf6zPWPtiBBL0Wjtq2qRYQa59rfVaj6dZcY37%2FRFjbOwoIyof2fCeYyYwPXN6%2BSYSpHi3YHFEeF2YiPB91TZ7VYyr2UmroCz5I3%2BBJXu1llbbVC9CJY7c0DswL67mNC9fgWkX7ZlLpCmxtDgk93Ss4%2FtVVGXHUSWmr9wQ5U59dnWerXTqFt%2Bs4ueaaTdNmoPryX%2BmesXl%2BlE03Nci3AotYnp5Zkiv0%2BWP5biwOYN9GZgkuluh%2BLmYGZTQ9BTVAHUZDm38qbTBVXvqezZ26YpyKsZf8O0N7fCfvvtw%2F4Y1zdWc0INa3AVbMSj%2BCm2FYGYubM35Biwm8%2FRQDGZTDc6KF46Ln1jFq3T%2BbcmmIm%2BRzX96LTSrV%2BqqbRXAczQwrT5viga3Ho4GPF0RId7GdCVNiUR2b%2FF%2Fdhct%2BQ5xbBdqytcY8jyLZ4O12dhRfHMPT3ifb9m%2B8gBCQYD1z2OV3hmfO3R4alLAH%2F4H%2BXV3JKTAxFnRPJRbJD%2F%2F%2BrLTJy3NvwXFR7PRxE8kXYoPc3qUtVFLN%2Fx32amKJ41FWSGey8b8GCo0IDRnEDKPsT3W77tBnT6E%2FoiRiUINkog%3D
https://api-ads.percycle.com/click/?hash=RAIQR9kba2jm9JSoDLOHHKsZph8DGhDspE8d8lswh2rMcz2S96307%2BSlTLdLu%2FHAh5OeKIjkhFsVHqCpP0CnrxVUHCPTt8yN2UwvTKc345xgLcBYdw3P4KQdX86AWQL%2B%2FYFhmQDyUKA3kC0QdsdXB1YbPjZgPdZL4hjbwc1l%2FJ9zVBbPP371RzXO6ejkpARrW5d42HUBkg%2BPJ8VAIVuv6rhxbn4sJ92UnpYOzN1dYTgLIkjF39QfChbT2C%2BZqsrNLgCOrwYVbjbVXz1Y4SFpEZodlio1VvYkbi0TTM60XshXUH1RL1VNFqGBF8z4Ptk4QH06%2FNWgYv5Di0aw19wHJGPY2rd3%2FJGX%2FyQ%2FqIBCMUqlpBs34qPT%2FSWT7mtzsvNUQdtL0LXPpt1o20sYE3%2BK2RiHGdYbcZAToRDx9e8hkjyWP5%2BhKlksnhEwbrkBXR3AslasCMzCJhw4rF8jLq2r%2Be%2B%2BjCMslu96a1Fu2S8GUsYFLSfXrbpdnH3RaSnzEAQWsq1zg4CQaopO3AelcLRk%2BxisnDYgo1l0GFa80ikk%2BCyHKVyTKKDwG1smohCSTw%2F%2FPMinpP%2BmHDLsqcMHACt4rl7D3v1V5CFsPBuHOWsAkU%2FiEVyfg%2F5CNqJ3l48RddE3boVlQNCkVPOGdve1dTEWySowrnUhQfTpy%2FYyMLfESeXgLaimyK7eE1TkNaIR2Gvn51Xt%2FNv7bNhA6KvOjd101WxyUMMXUNgS629KMfIAmEdpGv4RXO6I9M92QEy2yBD41RKhJZlQNh6uazXW7yP0zxGFyVq3%2B5Suj1UJMhGLp4Y%3D
https://api-ads.percycle.com/click/?hash=RAIQR9kba2jm9JSoDLOHHKsZph8DGhDspE8d8lswh2rMcz2S96307%2BSlTLdLu%2FHAh5OeKIjkhFsVHqCpP0CnrxVUHCPTt8yN2UwvTKc345xgLcBYdw3P4KQdX86AWQL%2B%2FYFhmQDyUKA3kC0QdsdXB1YbPjZgPdZL4hjbwc1l%2FJ9zVBbPP371RzXO6ejkpARrW5d42HUBkg%2BPJ8VAIVuv6rhxbn4sJ92UnpYOzN1dYTgLIkjF39QfChbT2C%2BZqsrNLgCOrwYVbjbVXz1Y4SFpEZodlio1VvYkbi0TTM60XshXUH1RL1VNFqGBF8z4Ptk4QH06%2FNWgYv5Di0aw19wHJGPY2rd3%2FJGX%2FyQ%2FqIBCMUqlpBs34qPT%2FSWT7mtzsvNUQdtL0LXPpt1o20sYE3%2BK2RiHGdYbcZAToRDx9e8hkjyWP5%2BhKlksnhEwbrkBXR3AslasCMzCJhw4rF8jLq2r%2Be%2B%2BjCMslu96a1Fu2S8GUsYFLSfXrbpdnH3RaSnzEAQWsq1zg4CQaopO3AelcLRk%2BxisnDYgo1l0GFa80ikk%2BCyHKVyTKKDwG1smohCSTw%2F%2FPMinpP%2BmHDLsqcMHACt4rl7D3v1V5CFsPBuHOWsAkU%2FiEVyfg%2F5CNqJ3l48RddE3boVlQNCkVPOGdve1dTEWySowrnUhQfTpy%2FYyMLfESeXgLaimyK7eE1TkNaIR2Gvn51Xt%2FNv7bNhA6KvOjd101WxyUMMXUNgS629KMfIAmEdpGv4RXO6I9M92QEy2yBD41RKhJZlQNh6uazXW7yP0zxGFyVq3%2B5Suj1UJMhGLp4Y%3D
https://api-ads.percycle.com/click/?hash=RAIQR9kba2jm9JSoDLOHHKsZph8DGhDspE8d8lswh2rMcz2S96307%2BSlTLdLu%2FHAh5OeKIjkhFsVHqCpP0Cnr0GgnC0si0lKKKCxH5JuM4aJEulRv2WwDMuhF24BFmR80Upa596VX6II5WN35uX4jYuWkC9SpfeNrVHkOyNBdAH7H%2FPvOscUa%2BPYtSqXa7OGSmEgKMGGE0p7zS9FUNWWZsm9CZTIkliyNK%2F%2BEVoK0s0T7jzpa4I7SUKAOqwZ4xScB%2B9B23cAQ2A%2Bpso5L6aT6FlYblGzCfZfezXQgfxPf%2FfZ%2BpZ5O%2BjBId6ImvcNNNXFnrS9v%2FDiNG8SH2gzsyl9yTTvviuR3%2BoirlHV0jH0ngUpaqdcPMyar7zEDVmAGkPEagT3mTWpwRrN3VhuFMQxX00l40z0Td2A8AfJ%2F7D8jYYvXWoQFQnPNkKomNTuK84XEPa8j%2FsH7kUeNjIdV6QXN3acJWf%2FGUoP6ZmCQGqHEuIc%2FmSNuerjYLx0MiXGN93kEljwdvrH3v%2FQ4cC3xfXC54JfbY8di4YBkvJy7PjFWTUtQUrb0fLFMHYmhrw6YPuAe616p1wbQiC3OEEqP76KxWdvRrgaeMdb5bhbTjUxNrDf5QeFudLRF3qm6aq9eG2HAemhH5iUDq54%2FF%2BcZTNCHFPfJg%2FuWMCi8Dhpg2AqiMT79uLHYcHx1eoitXErPDilyYHnYn0SZ2FfTYmgl6Gn3gwSMUKgg%2FtUmEALz%2BVLKdsbHQ0jsCLjC53mCKoEVvvo4RA9N9BRqei%2F2gEtSJzD5g%3D%3D
https://api-ads.percycle.com/click/?hash=RAIQR9kba2jm9JSoDLOHHKsZph8DGhDspE8d8lswh2rMcz2S96307%2BSlTLdLu%2FHAh5OeKIjkhFsVHqCpP0Cnr0GgnC0si0lKKKCxH5JuM4aJEulRv2WwDMuhF24BFmR80Upa596VX6II5WN35uX4jYuWkC9SpfeNrVHkOyNBdAH7H%2FPvOscUa%2BPYtSqXa7OGSmEgKMGGE0p7zS9FUNWWZsm9CZTIkliyNK%2F%2BEVoK0s0T7jzpa4I7SUKAOqwZ4xScB%2B9B23cAQ2A%2Bpso5L6aT6FlYblGzCfZfezXQgfxPf%2FfZ%2BpZ5O%2BjBId6ImvcNNNXFnrS9v%2FDiNG8SH2gzsyl9yTTvviuR3%2BoirlHV0jH0ngUpaqdcPMyar7zEDVmAGkPEagT3mTWpwRrN3VhuFMQxX00l40z0Td2A8AfJ%2F7D8jYYvXWoQFQnPNkKomNTuK84XEPa8j%2FsH7kUeNjIdV6QXN3acJWf%2FGUoP6ZmCQGqHEuIc%2FmSNuerjYLx0MiXGN93kEljwdvrH3v%2FQ4cC3xfXC54JfbY8di4YBkvJy7PjFWTUtQUrb0fLFMHYmhrw6YPuAe616p1wbQiC3OEEqP76KxWdvRrgaeMdb5bhbTjUxNrDf5QeFudLRF3qm6aq9eG2HAemhH5iUDq54%2FF%2BcZTNCHFPfJg%2FuWMCi8Dhpg2AqiMT79uLHYcHx1eoitXErPDilyYHnYn0SZ2FfTYmgl6Gn3gwSMUKgg%2FtUmEALz%2BVLKdsbHQ0jsCLjC53mCKoEVvvo4RA9N9BRqei%2F2gEtSJzD5g%3D%3D
https://api-ads.percycle.com/click/?hash=RAIQR9kba2jm9JSoDLOHHKsZph8DGhDspE8d8lswh2rMcz2S96307%2BSlTLdLu%2FHAh5OeKIjkhFsVHqCpP0Cnr7EUdZJhbyZN1mHaX45tfe75TfbHxWDh1%2FgZnsCum3wKyJnJNbrscwGHzPdtvWlTuXTDTtoxy%2FbH0cGhbRGbyRku1SbSaVHSrFSPNMa%2BAbRdjU51S5keVE7PPb7KEtHOtkqKjcu18lSeLbhLSxmRvIbqp7kgS6aySBiOzFf8FbLXhxMFsRx06F9uJrCtygo090Ng%2BD%2B8bylwzGd8aY4gcwctHwsvLiOOvkQPwGD5r3YDjssvnjM3g3tZC8HwEr0VpLaAh5jZiJ6dA2zw%2BNzSfWfq%2FmGqmCnxYoZ7Ha1DY4MSMmrkUXdUNM2DMHW4MSQPLf4tFQwK%2FXzVA5%2B0Jf2gOLVyr5fYOpE5Ohy8ROmq%2FYzlmZVI4H0%2B3%2FBEcvMVe%2FQA9ZPHxO4QCALn9DKdJYvtns4wITCbjFYEXJdOMtpGtACZt59wCNiB%2FhADT2CdJNKb1hjTHsXAnVMiJTIeThKQuI2%2F0yRNVeaa0uYWNx5V1TpwuyCwwLQ5pZw%2FoX6dQXi3IjOB20WIbdwEl4Swo012BpRSThBlFHDPOtwVXnt40kw8z4IlXFMUmUzDjEbkmAvxu1Ye4nELg4W6pE8t5H6N8Vx%2FkjIdu5%2FbLIm0BRsq9ZG0JN8kvtB5SwETzISMXLbGtx5TPwzV6TDiNkHk%2F0Pd3Qf4EXnmZXVbIoxkrliQyZvLQ5LL0MUlBrs5drEKAf1PYA%3D%3D
https://api-ads.percycle.com/click/?hash=RAIQR9kba2jm9JSoDLOHHKsZph8DGhDspE8d8lswh2rMcz2S96307%2BSlTLdLu%2FHAh5OeKIjkhFsVHqCpP0Cnr7EUdZJhbyZN1mHaX45tfe75TfbHxWDh1%2FgZnsCum3wKyJnJNbrscwGHzPdtvWlTuXTDTtoxy%2FbH0cGhbRGbyRku1SbSaVHSrFSPNMa%2BAbRdjU51S5keVE7PPb7KEtHOtkqKjcu18lSeLbhLSxmRvIbqp7kgS6aySBiOzFf8FbLXhxMFsRx06F9uJrCtygo090Ng%2BD%2B8bylwzGd8aY4gcwctHwsvLiOOvkQPwGD5r3YDjssvnjM3g3tZC8HwEr0VpLaAh5jZiJ6dA2zw%2BNzSfWfq%2FmGqmCnxYoZ7Ha1DY4MSMmrkUXdUNM2DMHW4MSQPLf4tFQwK%2FXzVA5%2B0Jf2gOLVyr5fYOpE5Ohy8ROmq%2FYzlmZVI4H0%2B3%2FBEcvMVe%2FQA9ZPHxO4QCALn9DKdJYvtns4wITCbjFYEXJdOMtpGtACZt59wCNiB%2FhADT2CdJNKb1hjTHsXAnVMiJTIeThKQuI2%2F0yRNVeaa0uYWNx5V1TpwuyCwwLQ5pZw%2FoX6dQXi3IjOB20WIbdwEl4Swo012BpRSThBlFHDPOtwVXnt40kw8z4IlXFMUmUzDjEbkmAvxu1Ye4nELg4W6pE8t5H6N8Vx%2FkjIdu5%2FbLIm0BRsq9ZG0JN8kvtB5SwETzISMXLbGtx5TPwzV6TDiNkHk%2F0Pd3Qf4EXnmZXVbIoxkrliQyZvLQ5LL0MUlBrs5drEKAf1PYA%3D%3D
https://api-ads.percycle.com/click/?hash=RAIQR9kba2jm9JSoDLOHHKsZph8DGhDspE8d8lswh2rMcz2S96307%2BSlTLdLu%2FHAh5OeKIjkhFsVHqCpP0Cnr1jvxkEXmzlD1wscrGTmS1XF%2BPUd48BcST0FgA1q1WC96rClhyakqzd0CZaGbe1wmyotTeOKn2w2zk8sOqwMqOzyD%2BQgarJN6LiQ7JH2XWyrgHmV3PhhjdottsVJ3hbz1olPi0Z1hBt3%2BER%2FWT6TbTxAL4YqPLGYjmVmgd4GnItvvbNUBRtoDgN23RKeh%2B%2BwKwbCo2rFgHfs5Rpl%2FMFxMU0ayQ8NYECuzGY%2FWcFjb8XDiMp2%2BE3g81hUCF%2B5Hb0z3503qJG930w%2FTsWIHCpAmvbfxJ0GXtA2J%2FlNMD3QcMEo%2FizwimNrZcTRfnLA%2F2W1qobCQbyxbAZUiJgQ62XMfnPX0KfEjUd4%2FtwtbUHPkZXQNt702dVAbMizrYnL5BF50RlNMlaY%2B%2B43%2FHzng5WOc0PpLoUviD65lzy4WDAdTKqk23nPm37VTE6XK%2F%2FMZSpjh%2Bu%2B0G0%2FgLbfQegsIWBexOI76lxq99uiuzI3oDUai9mbQH1OuR1Ryc0vMgaxEwTAsRd%2BpCEoU6EWPqOiNp2LWefrFRV4b3Yfo2ve3ZJ2yA%2FAQ0JaCWdxgiSROGMjyNrPuMNIHjiF9pVkR2hk5kH%2FjdoCF%2B5O6nOFD7x0HM7OdkX5s07ephXvzqSW3JadE8Otvh3cIWaqvOZMIja1meUggn%2BqU1p34IZwAHYj4ddyOiQidKDPXmW2XvOaDdL3Z4bwnOWF2cUnfTX2sEfF8LuOCV8%3D
https://api-ads.percycle.com/click/?hash=RAIQR9kba2jm9JSoDLOHHKsZph8DGhDspE8d8lswh2rMcz2S96307%2BSlTLdLu%2FHAh5OeKIjkhFsVHqCpP0Cnr1jvxkEXmzlD1wscrGTmS1XF%2BPUd48BcST0FgA1q1WC96rClhyakqzd0CZaGbe1wmyotTeOKn2w2zk8sOqwMqOzyD%2BQgarJN6LiQ7JH2XWyrgHmV3PhhjdottsVJ3hbz1olPi0Z1hBt3%2BER%2FWT6TbTxAL4YqPLGYjmVmgd4GnItvvbNUBRtoDgN23RKeh%2B%2BwKwbCo2rFgHfs5Rpl%2FMFxMU0ayQ8NYECuzGY%2FWcFjb8XDiMp2%2BE3g81hUCF%2B5Hb0z3503qJG930w%2FTsWIHCpAmvbfxJ0GXtA2J%2FlNMD3QcMEo%2FizwimNrZcTRfnLA%2F2W1qobCQbyxbAZUiJgQ62XMfnPX0KfEjUd4%2FtwtbUHPkZXQNt702dVAbMizrYnL5BF50RlNMlaY%2B%2B43%2FHzng5WOc0PpLoUviD65lzy4WDAdTKqk23nPm37VTE6XK%2F%2FMZSpjh%2Bu%2B0G0%2FgLbfQegsIWBexOI76lxq99uiuzI3oDUai9mbQH1OuR1Ryc0vMgaxEwTAsRd%2BpCEoU6EWPqOiNp2LWefrFRV4b3Yfo2ve3ZJ2yA%2FAQ0JaCWdxgiSROGMjyNrPuMNIHjiF9pVkR2hk5kH%2FjdoCF%2B5O6nOFD7x0HM7OdkX5s07ephXvzqSW3JadE8Otvh3cIWaqvOZMIja1meUggn%2BqU1p34IZwAHYj4ddyOiQidKDPXmW2XvOaDdL3Z4bwnOWF2cUnfTX2sEfF8LuOCV8%3D
https://api-ads.percycle.com/click/?hash=RAIQR9kba2jm9JSoDLOHHKsZph8DGhDspE8d8lswh2rMcz2S96307%2BSlTLdLu%2FHAh5OeKIjkhFsVHqCpP0Cnr%2FpXDCZCyuAKdCxqF8vmngFpjrZE2XwLIEroor8rdzY447jckcgv6r%2FtUw%2BxIte7yAm94XW%2F6LZ3wMkQn6s51fIE2t2eCzKTScp6b3ZATFKim%2B0PgU7E5ENAWr%2F4TNvRp4%2B88yxDI7%2BZHsC5GKL7TpQiTgAHw8VJCA4LBZPZWnw%2F6Djke2tAe9uIRTP%2F0z%2FF95SidMiILghsDk61jdcGQJUdcTT7IGOdp9UUXztUTAykwYiKSXN9CFFflxltojl%2FdP5N9bBQ4LLA%2BRSQwhaI7lpOmvQKugKkaoT9%2BDh8KV7F1MjMgfJvr1uGys9YideOg2ZEvZ8afKnxEGJuuEugdQUj3Tsi50P%2B58QR0hXz79IbjZi5LKH1wEVkYGlUahIS02VXdNMNry9HJnv37ej6WYK%2FiuKGdqskq1o5BgFtPTrW%2BJihcWiRR8ff0Id8azRzDB7bEn2HxEAIp%2FFZIs18SEFVRYaKQZMMgiD3X7sjBjPeNHWemp481CY9g%2FBtrXJljN8Ke0oBTa9OGcmpUb%2FbGPDm%2FmhkAZ8HR2vkIqgrJ%2F90Qm8YsM0xR5zK5Nau909liVz0wSCNnr9FjM87BtJBEdPNx0eMmemfhOCpYwngDQqfzilf60RCWOMvmuFBv6uZQm0AwLEgrpE9u0JRCTPlcAal1nd0YgyqN3jDeUna8dNJDHFq%2B%2FdPgM2pFY4Ysa%2FU%2B2iZ9PULCs9tJpWOJ7uj1cKgShaTH%2BE7jhQt4ubdsfwJ1ZlHRUy7ThQwD1GSu6KbWA%3D%3D
https://api-ads.percycle.com/click/?hash=RAIQR9kba2jm9JSoDLOHHKsZph8DGhDspE8d8lswh2rMcz2S96307%2BSlTLdLu%2FHAh5OeKIjkhFsVHqCpP0Cnr%2FpXDCZCyuAKdCxqF8vmngFpjrZE2XwLIEroor8rdzY447jckcgv6r%2FtUw%2BxIte7yAm94XW%2F6LZ3wMkQn6s51fIE2t2eCzKTScp6b3ZATFKim%2B0PgU7E5ENAWr%2F4TNvRp4%2B88yxDI7%2BZHsC5GKL7TpQiTgAHw8VJCA4LBZPZWnw%2F6Djke2tAe9uIRTP%2F0z%2FF95SidMiILghsDk61jdcGQJUdcTT7IGOdp9UUXztUTAykwYiKSXN9CFFflxltojl%2FdP5N9bBQ4LLA%2BRSQwhaI7lpOmvQKugKkaoT9%2BDh8KV7F1MjMgfJvr1uGys9YideOg2ZEvZ8afKnxEGJuuEugdQUj3Tsi50P%2B58QR0hXz79IbjZi5LKH1wEVkYGlUahIS02VXdNMNry9HJnv37ej6WYK%2FiuKGdqskq1o5BgFtPTrW%2BJihcWiRR8ff0Id8azRzDB7bEn2HxEAIp%2FFZIs18SEFVRYaKQZMMgiD3X7sjBjPeNHWemp481CY9g%2FBtrXJljN8Ke0oBTa9OGcmpUb%2FbGPDm%2FmhkAZ8HR2vkIqgrJ%2F90Qm8YsM0xR5zK5Nau909liVz0wSCNnr9FjM87BtJBEdPNx0eMmemfhOCpYwngDQqfzilf60RCWOMvmuFBv6uZQm0AwLEgrpE9u0JRCTPlcAal1nd0YgyqN3jDeUna8dNJDHFq%2B%2FdPgM2pFY4Ysa%2FU%2B2iZ9PULCs9tJpWOJ7uj1cKgShaTH%2BE7jhQt4ubdsfwJ1ZlHRUy7ThQwD1GSu6KbWA%3D%3D
https://www.magazineluiza.com.br/portaldalu/busca/utilidades%20dom%C3%A9sticas


13/12/2022 09:02 10 Avental Capote Cirúrgico SMMS com Punhos de malha - DESCARTSHOP - Avental - Magazine Luiza

https://www.magazineluiza.com.br/10-avental-capote-cirurgico-smms-com-punhos-de-malha-descartshop/p/gfega73k44/ud/aven/?&seller_id=cc… 5/5

Cartão Luiza

(Produto + Frete)
Numero de parcelas Total

R$ 79,90 à vista

02x de R$ 40,66
com juros R$ 81,33

03x de R$ 27,27
com juros R$ 81,81

04x de R$ 20,57
com juros R$ 82,29

05x de R$ 16,55
com juros R$ 82,77

06x de R$ 13,88
com juros R$ 83,26

07x de R$ 11,96
com juros R$ 83,75

08x de R$ 10,53
com juros R$ 84,24

09x de R$ 9,41
com juros R$ 84,73

10x de R$ 8,52
com juros R$ 85,22

11x de R$ 7,79
com juros R$ 85,72

12x de R$ 7,18
com juros R$ 86,21

Cartão de crédito

(Produto + Frete)
Numero de parcelas Total

R$ 79,90 à vista

02x de R$ 41,15
com juros R$ 82,29

03x de R$ 27,70
com juros R$ 83,10

04x de R$ 20,98
com juros R$ 83,91

05x de R$ 16,95
com juros R$ 84,73

06x de R$ 14,26
com juros R$ 85,56

07x de R$ 12,34
com juros R$ 86,39

08x de R$ 10,90
com juros R$ 87,22

09x de R$ 9,78
com juros R$ 88,06

10x de R$ 8,89
com juros R$ 88,90

Pix

R$ 79,90 à vista
No PIX, com o código que será gerado na
�nalização da sua compra.

Boleto bancário

R$ 79,90 à vista
No boleto bancário, que será gerado na
�nalização da sua compra.

Consultas relacionadas: 10 Avental Capote Cirúrgico SMMS com Punhos de malha 10 Avental 10 Capote Cirúrgico SMMS com Punhos de malha
10 Capote 10 Cirúrgico SMMS com Punhos de malha 10 Cirúrgico 10 SMMS com Punhos de malha 10 SMMS 10 com Punhos de malha 10

veja mais

Formas de pagamento

certi�cados
e segurança

departamentos

ar e ventilação
artesanato
áudio
automotivo
bebês
beleza e perfumaria
brinquedos
cama, mesa e banho
câmeras e drones
casa e construção
celulares
colchões
comércio e indústria
cursos
eletrodomésticos
eletroportáteis
esportes e lazer
ferramentas e jardim

games
informática
instrumentos musicais
livros
mercado
móveis
papelaria
pet shop
relógios
saúde e cuidados pessoais
serviços
suplementos alimentares
tablets, iPads e e-readers
telefonia �xa
tv e vídeo
utilidades domésticas
vista magalu

marketplace

venda seus produtos
proteção de marcas

central de atendimento

atendimento
termo de compra e venda
arrependimento ou desistência
meus pedidos
trocas e devoluções
assistência técnica dos fabricantes
política de privacidade

serviços

recarga premiada
revista magalu
lista de casamento
chá de bebê
magalu empresas
consórcio luiza
cartão luiza
luizaseg
parceiro magalu
cliente ouro
quero de casamento
maga mais
carnê digital

parcerias

seja nosso parceiro

institucional

quem somos
nossas lojas
portal da Lu
trabalhe conosco
programa ouro
assessoria de imprensa
investidores
investors

fornecedores

portal �nanceiro

compre pelo telefone

0800 773 3838
segunda a sexta das 8 às 22h e
sábados e domingos das 8 às 20h
(exceto feriados)

compre também pelo chat
online

acessibilidade

versão mobile

Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet, podendo variar nas lojas físicas. Ofertas válidas na compra de até 5 peças de cada produto por cliente,
até o término dos nossos estoques para internet. Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o da sacola de compras.

Vendas sujeitas a análise e con�rmação de dados.
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ORÇAMENTO: 

DADOS DO FORNECEDOR: 

NOME DA EMPRESA: AM CONFECÇÕES 

CNPJ: 18.337.551-0001-00 

ENDEREÇO: RUA GALO DA SERRA Nº1559 

TELEFONE PARA 
CONTATO: 

(45) 99955-4818 / (45) 99814-8207 

E-MAIL: soubraz.antonio@hotmail.com 

RESPONSÁVEL PELA 
EMPRESA: 

Antonio Braz de Souza / Angela Maria da Silva Souza 

 

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E ROUPARIAS PARA MUNICIPALIDADE 
VIGÊNCIA DE 12 MESES 

 ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO 
R$ 

VALOR TOTAL 
R$ 

14 CAMISETA MANGAS CURTAS EM POLIVISCOSE 
Camiseta de mangas curtas em POLIVISCOSE 
ANTIPILLING. Cor a definir. Gola tipo “V” ou redonda. 
Com serigrafia nas costas, com cor a definir, com dizeres 
“Prefeitura de Francisco Beltrão” ou outra secretaria a 
definir, medindo no mínimo 20 cm x 5 cm, cor da 
serigrafia a definir. Na frente, do lado esquerdo no peito, 
com brasão colorido do município com tamanho 
aproximado de 5 cm x 9 cm. Tamanhos a definir.  
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
Entrega fracionada conforme pedido da Secretaria 
solicitante. 
 
Todas as Secretarias Municipais – 2500 unidades.  

2.500 und R$29,90 R$74.750,00 

 
 



                                       Razão social:  Arrest Confeccao e Comercio Eirel
    CNPJ: 02 386 325/0001-80 

Inscrição Estadual: 90.697.404.53 
Inscrição Municipal: 080.236.614.80 
Endereço: Rua Joao Soares Barcelos, 2342  -  Curitiba/PR 
Bairro Boqueirão – Curitiba – PR                    CEP 81670 080 
Telefone   41 3242-0267              41 98437-0692  

Rua Joao Soares Barcelos, 2342  -  Curitiba/PR Bairro Boqueirão – Curitiba – PR 
 

 
 
AO Departamento de Trânsito DEBETRAN 
 

PROPOSTA DE FORNECIMENTO 

 
 
 
 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UN QUANT. R$ UNIT. R$ TOTAL 

1 

Camisa feminina manga longa, em tecido tricoline com elastano, 27% elastano 68% algodão 
e 5% poliéster; na cor azul celeste; 02 pensas frontais e 02 pensas traseiras; 02 bolsos 

frontais; 01 faixa refletiva na cor cinza na altura da cintura medindo 02 cm de largura; 01 
faixa refletiva na cor cinza em cada braço (em forma circular) de 02 cm de largura cada, com 

durabilidade para lavagem e exposição ao sol.  
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 esgaçamento. 

Sutache de identificação medindo 10 cm de comprimento e 02 cm de altura na cor preta, 
velcro fêmea costurado na 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 aos tamanhos solicitados, com punho fechado por 01 caseado 

e 01 botão, aplicação do Brasão do Município de Francisco Beltrão na manga direita de 
quem veste e na manga esquerda (de quem veste) bordado o logo do Departamento de 

Trânsito, os bordados devem ser nas cores originais;  
Bolsos: 02 (dois) bolsos frontais chapados travetados, na altura do peito com 11 cm de 

profundidade e 11,5 cm de largura e pespontado em todo o contorno.  
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 03 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 04 cm de largura, a palavra “DE” bordado ao centro 
medindo 04 cm de comprimento por 04 cm de largura e a palavra “TRÂNSITO” bordado na 

parte inferior medindo 20 cm de comprimento por 04 cm de largura.  
Tamanhos: todos os tamanhos necessários. 

Etiqueta de pano costurado na parte traseira interna do colarinho, com indicativo de 
número de manequim, da firma fornecedora da confecção, do fabricante do tecido, da 

composição do tecido e modo de lavar. 
Embalagem: as peças deverão vir envolvidas em sacos plásticos individuais, com 

identificação feminino/masculino e numeração visível. 
Modelo disponível no Debetran. 

UN 120 R$ 197,00 R$ 23.640,00 
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2 

Camisa feminina manga curta, tecido tricoline com elastano, 27% elastano 68% algodão e 5% 
poliéster, na cor azul celeste; 02 penses frontais e 02 pensas traseiras; 02 bolsos frontais; 01 

faixa refletiva na cor cinza na altura da cintura medindo 02 cm de largura; 01 faixa refletiva na 
cor cinza em cada braço (em forma circular) de 02 cm de largura cada, com durabilidade para 
lavagem e exposição ao sol. 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 esgarçamento.Sutache de identificação medindo 10 cm de comprimento e 02 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 

proporcionais aos tamanhos solicitados, aplicação do Brasão do Município de Francisco Beltrão 
na manga direita de quem veste e na manga esquerda de quem veste bordado a logo do 

Departamento de Trânsito, os bordados devem ser nas cores originais.Bolsos: 02 (dois) bolsos 
frontais chapados travetados, na altura do peito com 11 cm de profundidade e 11,5 cm de 
largura e pespontada em todo o contorno. 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 03 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 04 cm de largura, a palavra 
“DE” bordado ao centro medindo 04 cm de comprimento por 04 cm de largura e a palavra 

“TRÂNSITO” bordado na parte inferior medindo 20 cm de comprimento por 04 cm de 
largura.Tamanhos: todos os tamanhos necessários.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 vir envolvidas em sacos plásticos individuais, com 
identificação feminino/masculino e numeração visível.Modelo disponível no Debetran. 

UN 40 R$ 172,50 R$ 6.900,00 
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3 

Camisa masculina manga longa, em tecido tricoline com elastano, 27% elastano 68% algodão 
e 5% poliéster; na cor azul celeste; 02 bolsos frontais; 01 faixa refletiva na cor cinza na altura 
da cintura medindo 02 cm de largura; 01 faixa refletiva na cor cinza em cada braço (em forma 

circular) de 02 cm de largura cada, com durabilidade para lavagem e exposição ao sol.  
 

Abertura frontal e fechamento através de botões e caseados na no sentido vertical, 01 botão 
adicional reservam costurados 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 esgarçamento. 

 
Sutache de identificação medindo 10 cm de comprimento e 02 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 aos tamanhos solicitados, com punho fechado por 01 caseado e 

01 botão, aplicação do Brasão do Município de Francisco Beltrão na manga direita de quem 
veste, e na manga esquerda (de quem veste) bordado a logo do Departamento de Trânsito, os 

bordados devem ser nas cores originais. 
 

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

 
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 3 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 04 cm de largura, a palavra “DE” bordado ao centro 
medindo 04 cm de comprimento por 04 cm de largura e a palavra “TRÂNSITO” bordado na 

parte inferior medindo 20 cm de comprimento por 04 cm de largura. 
 

 Tamanhos: todos os tamanhos necessários. 
 

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 vir envolvidas em sacos plásticos individuais, com identificação 
feminino/masculino e numeração visível. 

 
Modelo disponível no Debetran. 

UN 50 R$ 197,00 R$ 9.850,00 



                                       Razão social:  Arrest Confeccao e Comercio Eirel
    CNPJ: 02 386 325/0001-80 

Inscrição Estadual: 90.697.404.53 
Inscrição Municipal: 080.236.614.80 
Endereço: Rua Joao Soares Barcelos, 2342  -  Curitiba/PR 
Bairro Boqueirão – Curitiba – PR                    CEP 81670 080 
Telefone   41 3242-0267              41 98437-0692  

Rua Joao Soares Barcelos, 2342  -  Curitiba/PR Bairro Boqueirão – Curitiba – PR 
 

 

 
 
 
 
 
 

4 

Camisa masculina manga curta, em tecido tricoline com elastano, 27% elastano 68% algodão 
e 5% poliéster, na cor azul celeste; 02 bolsos frontais; 01 faixa refletiva na cor cinza na altura 
da cintura medindo 02 cm de largura; 01 faixa refletiva na cor cinza em cada braço em forma 

circular de 02 cm de largura cada, com durabilidade para lavagem e exposição ao sol.  
 

Abertura frontal e fechamento através de botões e caseados, 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 02 cm de altura na cor preta, 
velcro fêmea costurado na 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 tamanho solicitado, aplicação do Brasão do Município de 
Francisco Beltrão na manga direita de quem veste e na manga esquerda de quem veste 

bordado a logo do Departamento, os bordados devem ser nas cores originais. 
 

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

 
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 03 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 04 cm de largura, a palavra “DE” bordado ao centro 
medindo 04 cm de comprimento por 04 cm de largura e a palavra “TRÂNSITO” bordado na 

parte inferior medindo 20 cm de comprimento por 04 cm de largura. 
 

Tamanhos: todos os tamanhos necessários. 
 

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 vir envolvidas em sacos plásticos individuais, com identificação 
feminino/masculino e numeração visível. 

 
Modelo disponível no Debetran. 

UN 20 R$ 172,50 R$ 3.450,00 
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5 

Calça masculina operacional, 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 06 bolsos, fechamento através de botão massa e 
zíper, 02 penses na cintura na parte traseira, uma em cada lado, para ajuste da cintura, 

centralizada pelo bolso traseiro, internamente, uma sobra de tecido de aproximadamente 04 cm 
em ambos os lados, para eventuais ajustes da cintura se necessário. 

Regulagem: Cintura ajustável com sistema de elásticos embutindo para melhor flexibilidade no 
cós, tecido duplo, com o mesmo tecido da calça, medindo 4,5 cm de largura, fechamento através 
de 01 botão de massa da mesma cor do tecido e 01 caseado, 08 passantes do mesmo tecido com 
05 cm de largura e 06 cm de altura, 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).  
Bolsos: 

02 bolsos frontais, um de cada lado, chapados, com cantos chanfrados e abertura arredondada, 
23 cm de comprimento por 12 cm de largura, (medida considerada em média, devendo ser 

observada a proporcionalidade das numerações). 
 

02 bolsos laterais, um cada lado, 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 07 cm de altura e comprimento proporcional ao bolso, fechamento através de velcro 

interno centralizado medindo 2,5 cm de largura por 05 cm de comprimento na mesma cor do 
tecido. 

02 bolsos na parte traseira, um cada lado, chapados com cantos chanfrados medindo 17 cm de 
comprimento por 16 cm de largura (medidas deverão ser ajustadas conforme o tamanho da 

peça) prega macho ao centro, com lapelas com 07 cm de altura e comprimento proporcional ao 
bolso, fechamento através de velcro interno centralizado medindo 2,5 cm de largura por 05 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 necessários. 
 

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 vir envolvidas em sacos plásticos individuais, com identificação 

feminino/masculino e numeração visível. 
 

Modelo disponível no Debetran. 

UN 50 R$ 241,50 R$ 12.075,00 
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Calça feminina operacional, 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 06 bolsos, fechamento através 
de botão massa e zíper, 02 penses na cintura na parte traseira, uma em cada lado, para 

ajuste da cintura, centralizada pelo bolso traseiro, tendo na união do traseiro, 
internamente, uma sobra de tecido de aproximadamente 04 cm em ambos os lados, para 

eventuais ajustes da cintura se necessário. 
Regulagem: Cintura ajustável com sistema de elásticos embutindo para melhor flexibilidade 

no cós, tecido duplo, com o mesmo tecido da calça, medindo 4,5 cm de largura, 
fechamento através de 01 botão de massa da mesma cor do tecido e 01 caseado, 08 

passantes do mesmo tecido com 05 cm de largura e 06 cm de altura, 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).  

Bolsos:  
02 bolsos frontais, um de cada lado, chapados, com cantos chanfrados e abertura 

arredondada, 23 cm de comprimento por 12 cm de largura(medida considerada em média, 
devendo ser observada a proporcionalidade das numerações). 

 
02 bolsos laterais, um cada lado, 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 07 cm de altura e comprimento proporcional ao bolso, fechamento através de 

velcro interno centralizado medindo 2,5 cm de largura por 05 cm de comprimento na 
mesma cor do tecido. 

02 bolsos na parte traseira, um cada lado, 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 07 cm de altura e comprimento 
proporcional ao bolso, fechamento através de velcro interno centralizado medindo 2,5 cm 

de largura por 05 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 necessários. 
 

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 vir envolvidas em sacos plásticos individuais, com 

identificação feminino/masculino e numeração visível. 
 

Modelo disponível no Debetran 

UN 120 R$ 241,50 R$ 28.980,00 
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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 Rip Sto cor 
azul marinho, forrada com matelassê na mesma cor do tecido. Dispostas de 01 faixa refletiva 

medindo 03 cm de largura na cor cinza disposta na altura da cintura e 01 faixa refletiva na 
cor cinza com 03 cm de largura  dispostas de forma circular em torno da manga a 20 cm da 

costura do ombro. Ambas as faixas com durabilidade para lavagem e exposição ao sol 
 

Abertura frontal com fechamento por zíper máster fino destacável, com cobertura para 
zíper.  

 
Bolsos: 02 bolsos embutidos na parte frontal superior; 02 bolsos tipo faca na parte frontal 

inferiores, embutidos com fechamento em zíper de nylon na mesma cor do tecido; 02 bolsos 
frontais embutidos na parte superior 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 04 cm de largura 
no ombro junto à manga, 01 botão de metal afixado por pressão sobre a costura do ombro. 

 
Manga longa: na manga direita de quem veste, bordado a Bandeira do Município de 

Francisco Beltrão nas cores originais, na manga esquerda de quem veste bordado a logo do 
Departamento de trânsito nas cores originais. 

 
Barra: 02 cm de largura com elástico roliço preto e estrangulador para regulagem nas 

laterais.  
Sutache de identificação: medindo 10 cm de comprimento e 02 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 centralizado “AGENTE DE 

TRÂNSITO”, na cor amarelo.  A palavra “AGENTE” bordada em semicírculo na parte superior 
medindo 18 cm comprimento por 04 cm de largura, a palavra “DE” bordado ao centro 

medindo 06 cm de comprimento por 04 cm de largura e a palavra “TRÂNSITO” bordado na 
parte inferior medindo 24 cm de comprimento por 04 cm de largura. 

 
Tamanhos: todos os tamanhos necessários. 

 
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 vir envolvidas em sacos plásticos individuais, com 
identificação feminino/masculino e numeração visível. 

 
Modelo disponível no Debetran 

UN 80 R$ 471,50 R$ 37.720,00 
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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; elásticos na barra inferior de 
10 cm de largura e 04 cm de altura (um no lado direito e outro no lado esquerdo da parte 

traseira); faixa refletiva na cor cinza medindo 03 cm de largura  fixada em toda sua extensão. 
Sutache de identificação medindo 10 cm de comprimento e 02 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 05 cm de comprimento por 02 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 

medindo 18 cm comprimento por 04 cm de largura, a palavra “DE” bordado ao centro 
medindo 06 cm de comprimento por 04 cm de largura e a palavra “TRÂNSITO” bordado na 

parte inferior medindo 24 cm de comprimento por 04 cm de largura. 
 

Tamanhos: todos os tamanhos necessários. 
 

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 vir envolvidas em sacos plásticos individuais, com 
identificação feminino/masculino e numeração visível. 

 
Modelo disponível no Debetran. 

UN 60 R$ 195,00 R$ 11.700,00 

 
 
 
 
 

Total Cento e trinta e quatro mil trezentos e quinze reais 134.315,00 

 
Valor da proposta: R$ 134.315,00 
 
Os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se 
limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, 
serviços, encargos sociais, seguros, bem como todos os encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, fretes e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente na execução do objeto desta Licitação. 
Há pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos 
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VALIDADE DA PROPOSTA 180 DIAS  
Prazo de entrega de 45 dias ou de acordo entre as partes 
Condições de pagamento – 30 dias 
 
CONTA BANCÁRIA  
Banco de Brasil AG: 3041-4   Conta: 212709-1 
CNPJ 02 386 325/0001-80 

 

 

Curitiba 27/09/2022 

 

 

 

 

             

                                                                             ARREST CONFECCAO IND E COM LTDA 

                                                                                                           ILTON MACHADO MARTINS 

                                                                                                                    Administrador                                                      
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Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Saúde – Centro de Apoio a 
Zoonoses – 10 unidades. 

33 SHORT EM MALHA TIPO COLEGIAL PA 
Short em malha tipo COLEGIAL PA. Composição: 65% 
poliéster, 35% algodão. Gramatura do tecido: 295g/m2. 
Cós de elástico largo e cordão em nylon. Com dois 
bolsos frontais embutidos, tipo faca. Com faixa refletiva 
de cinco centímetros costurada sobre tecido de cor 
fluorescente, circundando as pernas acima do joelho. 
Cor do tecido a definir. Tamanhos a definir.  
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 150 unidades.  

150 und 49,00 7.300,00 

TOTAL DO ORÇAMENTO 
 

 
FAVOR CARIMBAR O ORÇAMENTO. 

 
PARTE 2 
 
 

ORÇAMENTO: 

DADOS DO FORNECEDOR: 

NOME DA EMPRESA:  BRASIL MODAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES E BORDADOS LTDA 

CNPJ:  199845290001-15 

ENDEREÇO: AV. COSTA E SILVA 2440 

TELEFONE PARA 
CONTATO: 

  45 35225217 

E-MAIL: GRUPOBRASILMODAS@HOTMAIL.COM 

RESPONSÁVEL PELA 
EMPRESA: 

  CLÉCIA NUBIA BARBOSA  

 

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E ROUPARIAS PARA MUNICIPALIDADE 
VIGÊNCIA DE 12 MESES 

 

 ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO 
R$ 

VALOR TOTAL 
R$ 

 TOALHA DE BANHO BRANCA  
Características mínimas: 

Em tecido 100% algodão medindo 0,70x1,40 cm   com 
serigrafia ou bordado de identificação do município, 
prefeitura   no tamanho 10x10cm  
 

Secretaria de Assistência Social – 30 unidades - CASA 
DE PASSAGEM 

42 und 48,00  



Secretaria de Assistência Social – 12 unidades CREAS  

 TOALHA DE ROSTO BRANCA  
Características mínimas: 

Em tecido 100% algodão medindo 0,45x0,70cm   com 
serigrafia ou bordado de identificação do município, 
prefeitura   no tamanho 10x10cm.  
 
Secretaria de Assistência Social – 12 unidades CREAS  

12 und 22,00  

 BERMUDAS EM TACTEL 
Características mínimas: 

Diversos tamanhos, confeccionadas em tactel sem forro 
100% poliéster, bolso traseiro, elástico na cintura, cor a 
definir. Logo do programa formando cidadão na parte 
superior esquerda da frente (de quem veste), e e/ou 
identificação do município prefeitura   no tamanho 
10x10cm  
 Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação. 
 
 Secretaria de Assistência Social – 80 unidades 
Formando Cidadão 
Secretaria de Assistência Social – 100 unidades SMAS 
 

180 und 59,00  

 COLLANT MANGA CURTA INFANTIL 
Características mínimas: 

Fabricado em tecido confortável composto por 90% 
poliamida e 10% de elastano.  
 Possui manga curta e recorte em U, com cava na parte 
das costas. 
Cor preta, tamanhos a definir. 
Garantia contra defeitos de fabricação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação. 
 

 
 
Secretaria de Assistência Social – 30 unidades CEJU 

30 und   

 SAIA   EM TULE COLORIDO INFANTIL 
Características mínimas: 

Fabricado em material tule e cetim mínimo de 3 

camadas de tule, sem forro, comprimento aproximado 

40 cm, cos largo em cetim com elástico ajustável, sem 

fechamento, colorida, tamanhos a definir. 

Garantia contra defeitos de fabricação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação. 

30und   



 

Secretaria de Assistência Social – 30 unidades CEJU 

 KIMONO KARATE 

Características mínimas: 
- Modelo Tradicional, em Tecido Oxford, na cor branca, 
com faixa branca, pré-encolhido, unissex, nos tamanhos 
PP, P, M, G. 
Garantia conta defeitos de fabricação. 
 
Secretaria de Assistência Social  -30 unidades  - CEJU 

30 und   

 DOBOK/KIMONO TAEKWONDO  
Características mínimas: 
Leve para iniciantes, Costuras reforçadas, Calça com 
elástico e cordão, Acabamento especial nas mangas da 
blusa e barras da calça, tecido 100% algodão Pré-
encolhido em processo industrial, Gola Branca, 
Acompanha Faixa Branca e de ótima qualidade, unissex, 
nos tamanhos PP, P, M, G. 
Garantia contra defeitos de fabricação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação. 
 

 

 

Secretaria de Assistência Social  - 20 unidades  - CEJU 

20 und   

 Calça Capoeira 
Características mínimas: 
Composição: 100% poliéster, Reforço entre as pernas 
(cavalo) modelagem de cintura normal, com passantes, 
na cor branca lisa, nos tamanhos PP, P, M, G. 
 

Garantia contra defeitos de fabricação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação. 
 

30 und   



 

Secretaria de Assistência Social  - 30 unidades  - CEJU 

07 CALÇA EM TACTEL 
Calça confeccionada em TACTEL, na cor a definir, com 
bolsos laterais tipo faca e forro em malha. Elástico 
circundando a cintura. Tamanhos a definir, com brasão 

da prefeitura de 8 cm x 7,5 cm em cores padrão na 
parte superior esquerda da frente (de quem veste). 
 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Assistência Social – 100 
unidades. 

100 und 69,00  

 JAQUETA EM TACTEL 
Jaqueta confeccionada em TACTEL cor a definir e 
recortes em cor a definir nas laterais, forro em malha, 
zíper reforçado na parte frontal, bolsos nas laterais com 
acabamento em cor a definir, elástico de no mínimo 2 
cm nos punhos e 3,5 cm na bainha do corpo da jaqueta. 
Bordado na frente quadrante superior direito brasão da 
prefeitura 8 cm x 7,5 cm em cores padrão do municipio. 
Tamanhos diversos.  
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 

Secretaria Municipal de Assistência Social – 100 
unidades. 

100 und 99,00  

13 CAMISETA GOLA POLO EM POLIVISCOSE  
Camiseta gola polo em POLIVISCOSE ANTIPILLING. Cor 
do tecido a definir. Gola de composição e tonalidade de 
cores similares ao tecido. Com três botões frontais no 
peitilho, mangas curtas, com bolso frontal sobreposto. 
Com serigrafia na parte das costas: “Prefeitura de 
Francisco Beltrão” ou outra secretaria, medindo no 
mínimo 20cm x 5cm. Na parte da frente com brasão 

70 und 47,00  



colorido do município do lado esquerdo, medindo no 
mínimo 5cm x 9cm. Tamanho a definir.  
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
 
Secretaria de Assistência Social – Formando Cidadão – 
40 unidades 
Secretaria de Assistência Social – 30 unidades 
SENSIBILIZAR 
Secretaria de Assistência Social – 30 unidades SMAS 

14 CAMISETA MANGAS CURTAS EM POLIVISCOSE 
Camiseta de mangas curtas em POLIVISCOSE 
ANTIPILLING. Cor a definir. Gola tipo “V” ou redonda. 
Com serigrafia nas costas, com cor a definir, com dizeres 
“Prefeitura de Francisco Beltrão” ou outra secretaria a 
definir, medindo no mínimo 20cm x 5cm, cor da 
serigrafia a definir. Na frente, do lado esquerdo no peito, 
com brasão colorido do município com tamanho 
aproximado de 5cm x 9cm. Tamanhos a definir.  
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
Entrega fracionada conforme pedido da Secretaria 
solicitante. 
 
 
Secretaria de Assistência Social - 80 unidades CREAS 
Secretaria de Assistência Social -50 unidades FORMANDO 
CIDADÃO 
Secretaria de Assistência Social – 200 unidades 
SENSIBILIZAR 
Secretaria de Assistência Social – 250 unidades - CEJU 
Secretaria de Assistência Social – 4220 unidades SMAS 
 

4.800 und 35,00  

26 JALECO SEM MANGAS 
Jaleco em tecido microfibra, sem mangas, cor a definir, 
com brasão do município bordado no lado esquerdo 
colorido, com dois bolsos frontais na parte inferior. 
Tamanhos a definir.  
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 

12 und 70,00  



Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Assistência Social – 06 unidades 
– CREAS  
Secretaria de Assistência Social – 06 unidades 
SENSIBILIZAR 
 

30 JAQUETA EM NYLON PARAQUEDAS IMPERMEÁVEL 
Jaqueta em tecido NYLON PARAQUEDAS impermeável 
resinado. Com forro matelado costurado em forma de 
xadrez, com proteção dupla da fibra em poliéster. Com 
bolsos frontais embutidos. Com zíper frontal até o final 
da gola, tipo esportivo. Com faixa refletiva de cinco 
centímetros costurada sobre tecido de cor fluorescente, 
circundando a peça a cima da cava das mangas. Com 
bordado na parte da frente: brasão da administração 
municipal, medindo no mínimo 5cm x 9cm, em três 
cores. Com bordado na parte das costas: escrito “Meio 
Ambiente” ou outra secretaria, medindo no mínimo 
20cm x 5cm. Cores e tamanhos a definir. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
 
Secretaria de Assistência Social – Abordagem Social – 02 
unidades 

02 und 190,00  

OBS: VIGENCIA DE 12 MESES, PODENDO TER REAJUSTES DE 30% 
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Cuiabá, 26 de julho de 2022. 

                   

                  A: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO / PR 

 

 

Apresentamos a nossa cotação para a vossa apreciação: 

 ESPECIFICAÇÃO QUANT VALOR UN 
R$ 

VALOR TOTAL 

01 AVENTAL PARA EXAME 
Avental para exame ginecológico tamanho G, aberto 
e transpassado na frente, com faixa que amarra na 
cintura, cor azul claro. Comprimento no joelho. 
Tecido leve 100% algodão.  
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas 
em caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada 
peça deverá ser embalada individualmente em saco 
plástico, contendo na parte externa identificação do 
tamanho da peça. Todas as peças deverão estar 
isentas de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a 
licitante contratada deverá apresentar uma peça 
pronta para aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Saúde – 35 unidades. 

35 und  

 

02 BONÉ 
Boné em tecido, na cor a definir, armação RIP STOP, 
composição 67% algodão e 33% poliéster (+/- 5%); 
gramatura de 258 g/m2 (+/- 5%). 
Característica de encolhimento: Urdume: 2% +/- 
1%, Trama: 2% +/- 1%.  
Feitio: boné tipo sextavado, formado por copa e aba. 
Copa formada por 6 partes, sendo que a frontal tem 
o formato de semicírculo, aba tipo bico de pato, com 
os cantos arredondados, alma de polietileno 
revestida com o mesmo tecido, botão forrado no 
mesmo tecido, colocado na junção das seis partes da 
copa. Ajustador em velcro na parte traseira, 
confeccionado em tecido misto de poliéster e 
algodão, com trama tipo RIP STOP, com aplicação de 
bordado a definir, na face anterior em três cores a 
definir, nas dimensões de 5cm x 5,5cm. Forração 
interna fixada ao tecido.  

460 und  

 



 

 

Aviamentos: a) linha: poliéster/algodão nº 80, na 
cor do tecido; b) entretelas 67% poliéster 33% 
algodão; Condições técnicas: a) ser confeccionada 
em tecido RIP STOP, 70% poliéster – 30% algodão 
penteado na cor do tecido, apresentando qualidade 
específica de não amarrotamento, estabilidade e 
resistência, bem como, liso e homogêneo, isento de 
manchas, falhas, bolotas ou outros defeitos 
prejudiciais ao bom aspecto visual e da confecção; 
b) todas as peças devem trazer duas etiquetas: 1) 
uma contendo a garantia total, deverá ser fixada na 
parte interna; 2) a outra contendo a composição e 
instruções de lavagem, fixada ao lado direito da 
etiqueta da garantia total, bem como as instruções 
para lavagem.  
Observação: antes da confecção definitiva, a 
licitante contratada deverá apresentar uma peça 
pronta para aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Administração – Setor 
Garagem – 60 unidades.  
Secretaria Municipal de Viação e Obras - 300 
unidades. 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - 100 
unidades. 

03 CALÇA EM BRIM 100% ALGODÃO 
Calça em BRIM, 100% algodão, cor azul royal, com 
meio cós, com elástico atrás, com 07 passadores de 
cinto na mesma cor.  
Fechamento em botão e zíper com costuras 
reforçadas na mesma cor, com dois bolsos frontais e 
dois bolso lateral com fechamento em velcro 
interno, com reforço ao meio da perna. 
Tamanhos a definir. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas 
em caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada 
peça deverá ser embalada individualmente em saco 
plástico, contendo na parte externa identificação do 
tamanho da peça. Todas as peças deverão estar 
isentas de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a 
licitante contratada deverá apresentar uma peça 
pronta para aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Viação e Obras – 600 
unidades. 

600 und  

 

04 CALÇA EM MALHA TIPO COLEGIAL 
Calça em malha tipo COLEGIAL PA.  
Composição: 65% poliéster, 35% algodão.  

400 und R$ 60,00 
 
R$ 24.000,00 



 

 

Gramatura do tecido: 295g/m2.  
Cós de elástico largo e cordão em nylon.  
Dois bolsos frontais embutidos, tipo faca.  
Com faixa refletiva de cinco centímetros costurada 
sobre tecido de cor fluorescente, circundando as 
pernas abaixo do joelho.  
Cores e tamanhos a definir. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas 
em caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada 
peça deverá ser embalada individualmente em saco 
plástico, contendo na parte externa identificação do 
tamanho da peça. Todas as peças deverão estar 
isentas de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a 
licitante contratada deverá apresentar uma peça 
pronta para aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 400 
unidades 

05 CALÇA EM RIP STOP  
Calça na cor preta, armação RIP STOP. 
Composição 67% algodão e 33% poliéster (+/- 5%); 
gramatura de 258 g/m2 (+/- 5%). 
Característica de encolhimento: Urdume: 2% +/- 
1%, trama: 2% +/- 1%.  
Feitio: confeccionada em tecido com trama RIP 
STOP cor preto, com meio cós, com elástico atrás, 
com 07 passadores de cinto na mesma cor.  
Fechamento em botão e zíper com costuras 
reforçadas na mesma cor. 
Com dois bolsos frontais e dois bolso lateral com 
fechamento em velcro interno, com reforço ao meio 
da perna. 
Tamanhos a definir. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas 
em caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada 
peça deverá ser embalada individualmente em saco 
plástico, contendo na parte externa identificação do 
tamanho da peça. Todas as peças deverão estar 
isentas de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a 
licitante contratada deverá apresentar uma peça 
pronta para aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Administração – Setor 
Garagem –  120 unidades. 

120 und  

 

06 CALÇA EM RIP STOP COMBAT 60 und   



 

 

Calça masculina COMBAT, confeccionada em RIP 
STOP profissional de alta qualidade e resistência.  
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).  
Tamanhos a definir.  
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas 
em caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada 
peça deverá ser embalada individualmente em saco 
plástico, contendo na parte externa identificação do 
tamanho da peça. Todas as peças deverão estar 
isentas de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a 
licitante contratada deverá apresentar uma peça 
pronta para aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Administração – 60 
unidades. 

07 CALÇA EM TACTEL 
Calça confeccionada em TACTEL, na cor azul 
marinho, com bolsos laterais tipo faca e forro. 
Elástico circundando a cintura. Tamanhos a definir. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas 
em caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada 
peça deverá ser embalada individualmente em saco 
plástico, contendo na parte externa identificação do 
tamanho da peça. Todas as peças deverão estar 
isentas de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a 
licitante contratada deverá apresentar uma peça 
pronta para aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Saúde – 1000 unidades. 

1.000 und  

 

08 CAMISA FEMININA MANGAS CURTAS EM 
TRICOLINE 
Camisa feminina mangas curtas em tecido tricoline 
67% Poliester, 28% Algodão e 5% Elastano, cor a 
definir, com duas penses frontais e duas traseiras. 
Abertura frontal e fechamento através de botões e 
caseados, no sentido vertical (três botões na região 
do busto), seis botões no total e ainda, 01 botão 
adicional reserva costurado na parte interna 

200 und  

 



 

 

inferior do fechamento na mesma cor. 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 de 
bordado colorido do Brasão do Município de 
Francisco Beltrão na parte da frente no lado 
superior esquerdo. Aplicação de bordado em uma 
cor na parte da frente no lado superior direito 
“Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Tecnológico” ou outra. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas 
em caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada 
peça deverá ser embalada individualmente em saco 
plástico, contendo na parte externa identificação do 
tamanho da peça. Todas as peças deverão estar 
isentas de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a 
licitante contratada deverá apresentar uma peça 
pronta para aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Tecnológico – 200 unidades. 

09 CAMISA FEMININA MANGAS LONGAS EM 
TRICOLINE 
Camisa feminina mangas longas em tecido tricoline 
67% Poliester, 28% Algodão e 5% Elastano, cor a 
definir, com duas penses frontais e duas traseiras. 
Abertura frontal e fechamento através de botões e 
caseados, no sentido vertical (três botões na região 
do busto), seis botões no total e ainda, 01 botão 
adicional reserva costurado na parte interna 
inferior do fechamento na mesma cor. 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 de bordado colorido do Brasão 
do Município de Francisco Beltrão na parte da 
frente no lado superior esquerdo. Aplicação de 
bordado em uma cor na parte da frente no lado 
superior direito “Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Tecnológico” ou 
outra. 

200 und  

 



 

 

Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas 
em caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada 
peça deverá ser embalada individualmente em saco 
plástico, contendo na parte externa identificação do 
tamanho da peça. Todas as peças deverão estar 
isentas de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a 
licitante contratada deverá apresentar uma peça 
pronta para aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Tecnológico – 200 unidades. 

10 CAMISA MASCULINA MANGAS CURTAS EM 
TRICOLINE 
Camisa masculina mangas curtas em tecido tricoline 
67% Poliester, 28% Algodão e 5% Elastano, cor a 
definir. Abertura frontal e fechamento através de 
botões e caseados, no sentido vertical (três botões 
na região do peito), seis botões no total e ainda, 01 
botão adicional reserva costurado na parte interna 
inferior do fechamento na mesma cor. 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 de 
bordado colorido do Brasão do Município de 
Francisco Beltrão na parte da frente no lado 
superior esquerdo. Aplicação de bordado em uma 
cor na parte da frente no lado superior direito 
“Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Tecnológico” ou outra. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas 
em caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada 
peça deverá ser embalada individualmente em saco 
plástico, contendo na parte externa identificação do 
tamanho da peça. Todas as peças deverão estar 
isentas de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a 
licitante contratada deverá apresentar uma peça 
pronta para aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Tecnológico – 30 unidades. 

30 und  

 



 

 

11 CAMISA MASCULINA MANGAS LONGAS EM 
TRICOLINE 
Camisa masculina mangas longas em tecido 
tricoline 67% Poliester, 28% Algodão e 5% 
Elastano, cor a definir. Abertura frontal e 
fechamento através de botões e caseados, no 
sentido vertical (três botões na região do peito), seis 
botões no total e ainda, 01 botão adicional reserva 
costurado na parte interna inferior do fechamento 
na mesma cor. 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 de bordado 
colorido do Brasão do Município de Francisco 
Beltrão na parte da frente no lado superior 
esquerdo. Aplicação de bordado em uma cor na 
parte da frente no lado superior direito “Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Tecnológico” ou outra. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas 
em caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada 
peça deverá ser embalada individualmente em saco 
plástico, contendo na parte externa identificação do 
tamanho da peça. Todas as peças deverão estar 
isentas de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a 
licitante contratada deverá apresentar uma peça 
pronta para aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Tecnológico – 30 unidades. 

30 und  

 

12 CAMISETA GOLA POLO EM PIQUET STRETCH PA 
Camiseta gola pólo em malha PIQUET STRETCH PA.  
Composição: 53,5% algodão, 44% poliéster, 2,5% 
Elastano. Gramatura do tecido: 210 g/m2.  
Gola de composição e tonalidade de cores similares 
ao tecido. Com dois botões transparentes frontais 
no peitilho. Mangas curtas. Sem bolso frontal. Barra 
inferior com acabamento de abertura lateral.  
Bordado na parte da frente no lado esquerdo, 
medindo no mínimo 5 cm x 9 cm, contendo: 
logomarca da administração municipal e abaixo a 
escrita da secretaria solicitante.  
Cores e tamanhos a definir. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas 
em caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 

100 und  

 



 

 

separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada 
peça deverá ser embalada individualmente em saco 
plástico, contendo na parte externa identificação do 
tamanho da peça. Todas as peças deverão estar 
isentas de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a 
licitante contratada deverá apresentar uma peça 
pronta para aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Administração – 50 
unidades. 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 50 
unidades. 

13 CAMISETA GOLA POLO EM POLIVISCOSE  
Camiseta gola polo em POLIVISCOSE ANTIPILLING. 
Cor do tecido a definir. Gola de composição e 
tonalidade de cores similares ao tecido. Com três 
botões frontais no peitilho, mangas curtas, com 
bolso frontal sobreposto. Com serigrafia na parte 
das costas: “Prefeitura de Francisco Beltrão” ou 
outra secretaria, medindo no mínimo 20cm x 5cm. 
Na parte da frente com brasão colorido do 
município do lado esquerdo, medindo no mínimo 
5cm x 9cm. Tamanho a definir.  
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas 
em caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada 
peça deverá ser embalada individualmente em saco 
plástico, contendo na parte externa identificação do 
tamanho da peça. Todas as peças deverão estar 
isentas de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a 
licitante contratada deverá apresentar uma peça 
pronta para aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Viação e Obras – 100 
unidades. 
Secretaria Municipal de Administração – 50 
unidades. 
Secretaria Municipal de Administração – Setor 
Garagem – 30 unidades. 

180 und R$ 49,90 R$ 8.982,00 

14 CAMISETA MANGAS CURTAS EM POLIVISCOSE 
Camiseta de mangas curtas em POLIVISCOSE 
ANTIPILLING. Cor a definir. Gola tipo “V” ou 
redonda. Com serigrafia nas costas, com cor a 
definir, com dizeres “Prefeitura de Francisco 
Beltrão” ou outra secretaria a definir, medindo no 
mínimo 20 cm x 5 cm, cor da serigrafia a definir. Na 
frente, do lado esquerdo no peito, com brasão 

2.500 und R$ 30,00 

 
 
 
 

R$ 75.000,00 



 

 

colorido do município com tamanho aproximado de 
5 cm x 9 cm. Tamanhos a definir.  
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas 
em caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada 
peça deverá ser embalada individualmente em saco 
plástico, contendo na parte externa identificação do 
tamanho da peça. Todas as peças deverão estar 
isentas de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a 
licitante contratada deverá apresentar uma peça 
pronta para aprovação.  
Entrega fracionada conforme pedido da Secretaria 
solicitante. 
 
Todas as Secretarias Municipais – 2500 unidades.  

15 CAMISETA MANGAS CURTAS EM POLIVISCOSE 
COM FAIXA REFLETIVA 
Camiseta em malha POLIVISCOSE ANTIPILLING, 
mangas curtas. Composição: 67% poliéster, 33% 
viscose. Gramatura do tecido: 165 g/m2. Gola tipo 
“V”. Contendo faixa refletiva de cinco centímetros 
costurada sobre tecido de cor fluorescente, 
circundando o tórax. Com serigrafia na parte da 
frente: logomarca da administração municipal, 
medindo no mínimo 5 cm x 9 cm, em três cores. Com 
serigrafia na parte das costas: “Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente” ou outra secretaria, medindo no 
mínimo 20 cm x 5 cm. Cor do tecido e tamanhos a 
definir. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas 
em caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada 
peça deverá ser embalada individualmente em saco 
plástico, contendo na parte externa identificação do 
tamanho da peça. Todas as peças deverão estar 
isentas de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a 
licitante contratada deverá apresentar uma peça 
pronta para aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Administração – 50 
unidades. 
Secretaria Municipal de Administração – Setor 
Garagem – 120 unidades. 
Secretaria Municipal de Viação e Obras – 1200 
unidades. 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 300 
unidades. 

1.670 und R$ 39,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 65.130,00 



 

 

16 CAMISETA MANGAS CURTAS EM POLIVISCOSE 
GOLA V 
Camiseta em malha POLIVISCOSE ANTIPILLING 
67% poliéster e 33% viscose, mangas curtas. 
Gramatura: 158 gramas/m2, cor azul, gola em “V”, 
com ribana amarela e recortes em amarelo ouro nas 
laterais. Serigrafia: na frente, quadrante superior 
lado direito bandeira do município nas cores padrão 
tamanho 8 cm x 7,5 cm, lado esquerdo agente 
comunitário de saúde na cor branco tamanho 10 x 
10 cm, nas costas em semicírculo “Agente 
Comunitário de Saúde Fco Beltrão” na cor branco 
tamanho mínimo de base 25 cm. A bainha do corpo 
da camiseta e da manga com ribana de 2 cm de 
largura na cor amarelo ouro. Costura pespontos 
com linha 100% poliéster, pesponto de duas 
agulhas e cobertura inferior. Tamanhos a definir.  
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas 
em caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada 
peça deverá ser embalada individualmente em saco 
plástico, contendo na parte externa identificação do 
tamanho da peça. Todas as peças deverão estar 
isentas de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a 
licitante contratada deverá apresentar uma peça 
pronta para aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Saúde – Agentes 
Comunitários de Saúde – 1000 unidades. 

1.000 und R$ 29,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 29.000,00 

17 CAMISETA MANGAS LONGAS EM POLIVISCOSE 
COM FAIXA REFLETIVA 
Camiseta em malha POLIVISCOSE ANTIPILLING, 
mangas longas com punhos de ribana com no 
mínimo 4 cm de mesma tonalidade peça. 
Composição: 67% poliéster, 33% viscose. 
Gramatura do tecido: 165 g/m2. Gola tipo “V” de 
ribana. Contendo faixa refletiva de cinco 
centímetros costurada sobre tecido de cor 
fluorescente, circundando o tórax. Com serigrafia na 
parte da frente: logomarca da administração 
municipal, medindo no mínimo 5 cm x 9 cm, em três 
cores. Com serigrafia na parte das costas: 
“Secretaria Municipal de Meio Ambiente” ou outra 
secretaria, medindo no mínimo 20 cm x 5 cm. Cor do 
tecido e tamanhos a definir. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas 
em caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada 
peça deverá ser embalada individualmente em saco 
plástico, contendo na parte externa identificação do 

550 und R$ 47,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 25.850,00 



 

 

tamanho da peça. Todas as peças deverão estar 
isentas de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a 
licitante contratada deverá apresentar uma peça 
pronta para aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Viação e Obras – 300 
unidades. 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 250 
unidades. 

18 CAMISETA MANGAS LONGAS EM POLIVISCOSE 
GOLA REDONDA 
Camiseta em malha POLIVISCOSE ANTIPILLING 
67% poliéster e 33% viscose, mangas longas com 
punhos de ribana na mesma tonalidade da peça com 
no mínimo 4 cm. Gramatura: 158 gramas/m2, cor 
azul, gola redonda com ribana da mesma cor. 
Serigrafia: na frente, quadrante superior lado 
direito brasão do município nas cores padrão 
tamanho 8 cm x 7,5 cm, lado esquerdo agente 
comunitário de saúde na cor branco tamanho 10 x 
10 cm, nas costas em semicírculo “Agente 
Comunitário de Saúde Fco Beltrão” na cor branco 
tamanho mínimo de base 25 cm. A bainha do corpo 
da camiseta e da manga com ribana de 2 cm de 
largura na cor amarelo ouro. Costura pespontos 
com linha 100% poliéster, pesponto de duas 
agulhas e cobertura inferior. Tamanhos a definir.  
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas 
em caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada 
peça deverá ser embalada individualmente em saco 
plástico, contendo na parte externa identificação do 
tamanho da peça. Todas as peças deverão estar 
isentas de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a 
licitante contratada deverá apresentar uma peça 
pronta para aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Saúde – Agentes 
Comunitários de Saúde – 1000 unidades. 

1.000 und R$ 45,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 45.000,00 

19 CAMISETA MICRO DRY 
Camiseta MICRO DRY, mangas curtas, tecido cor 
preta, gola redonda.   
Serigrafia: na frente, lado superior direito brasão do 
município nas cores padrão tamanho 6 cm x 9 cm. 
Na parte das costas: “Vigia” ou outra secretaria, 
medindo no mínimo 20 cm x 5 cm, na cor cinza. 
Tamanhos a definir. 

60 und  

 



 

 

Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas 
em caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada 
peça deverá ser embalada individualmente em saco 
plástico, contendo na parte externa identificação do 
tamanho da peça. Todas as peças deverão estar 
isentas de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a 
licitante contratada deverá apresentar uma peça 
pronta para aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Administração – 60 
unidades. 

20 CAPACHO 
Capacho para porta de entrada na cor preta ou 
chumbo. Tamanho 0,50 x 0,75 mm. 
Secretaria Municipal de Saúde – 30 unidades. 

30 und  

 

21 COLETE EM POLYBRIM LIGHT PARA 
FISCALIZAÇÃO 
Colete em POLYBRIM LIGHT, tecido cor a definir, 
composto de no mínimo 67% algodão e 33% de 
poliéster. O colete deverá ser costurado com linha 
100% poliamida, nº 120, na cor do tecido e com 
acabamento interno com overlock, com costuras 
retilíneas.  
Frente: brasão da prefeitura com a inscrição 
“fiscalização” em silk-screen sobre o brasão, em 
arco, no lado esquerdo superior do colete. Brasão da 
prefeitura colorido de acordo com as cores oficiais, 
com 8 cm de diâmetro, centralizado em relação ao 
decote e à lateral e inscrição fiscalização na fonte 
ARIAL em negrito, na cor branca, em arco, a 0,5 cm 
acima do brasão e posicionado a 25cm de distância 
da costura do ombro, considerando o limite 
superior da inscrição. Bolso: 2 (dois) bolsos 
inferiores medindo: 13 cm x 18 cm e 5,5 cm, tampa 
medindo: 13 cm x 5,5 cm, fechado por 2 (dois) 
botões de pressão, prateados nº 80. Do lado direito 
superior 1 (um) bolso de 12 cm x 15 cm e 5,5 cm, 
com 1 (uma) tampa medindo: 1,2 cm x 5,5 cm 
fechado por 1(um) botão de pressão nº 80. Decote: 
gola modelo “padre”. Fechamento: o fechamento 
frontal do colete será por zíper de PVC grosso 
modelo “trator”, preto, medindo aproximadamente 
63cm com engate rápido inferior.  
Costas: inscrição “fiscalização”, na cor branca, em 
silk-screen, na fonte ARIAL, negrito, altura da letra 
6,5cm, em linha reta, posicionada a 16 cm da costura 
do decote (costura inferior da cola) até a base da 
inscrição; Faixa refletiva: faixa refletiva, nas costas, 

25 und  

 



 

 

em tecido especial cor branca “néon” fluorescente 
(alta visibilidade durante o dia e à noite com 
ausência da luz) medindo 5cm de largura, 
posicionada 28cm da bainha até a base da faixa e 
nos ombros. Sobrepondo o tecido especial haverá 
uma película refletiva micro-prisma cor prata de 
12mm de largura (mínimo de 800 candelas/luz por 
m² própria para refletir a luz de veículos). barra: na 
parte traseira do colete haverá uma barra com 
elástico de 5cm de largura fixada por máquina de 4 
agulhas (própria para aplicação de elástico), de 
forma a garantir a uniformidade das retrações 
(enrugamento) no tecido.   
Tamanhos a definir. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas 
em caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada 
peça deverá ser embalada individualmente em saco 
plástico, contendo na parte externa identificação do 
tamanho da peça. Todas as peças deverão estar 
isentas de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a 
licitante contratada deverá apresentar uma peça 
pronta para aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Viação e Obras – 15 
unidades. 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 10 
unidades. 

22 COLETE REFLETIVO 
Colete refletivo sem bolso RFX confeccionado em 
POLIÉSTER verde fluorescente, faixas refletivas 
duplas, fechamento frontal em zíper. Em 
conformidade pela norma NBR15292. Para 
trabalhos que necessitam de visibilidade tanto no 
uso diurno como no uso noturno.  
Tamanhos a definir. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas 
em caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada 
peça deverá ser embalada individualmente em saco 
plástico, contendo na parte externa identificação do 
tamanho da peça. Todas as peças deverão estar 
isentas de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a 
licitante contratada deverá apresentar uma peça 
pronta para aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Viação e Obras – 100 
unidades. 

100 und  

 



 

 

23 JALECO EM MICRO FIBRA MANGAS LONGAS GOLA 
PADRE 
Jaleco em tecido micro fibra com mangas longas 
com punho tipo ribana de mesma tonalidade do 
tecido, com no mínimo 4 cm. Tipo guarda-pó, 
tamanhos a definir. Cor verde água, comprimento 
médio (meia coxa), com gola tipo “padre”, abertura 
frontal, com botões de pressão, 02 (dois) bolsos 
inferiores e 01 (um) bolso superior bordado com o 
brasão colorido do município. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas 
em caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada 
peça deverá ser embalada individualmente em saco 
plástico, contendo na parte externa identificação do 
tamanho da peça. Todas as peças deverão estar 
isentas de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a 
licitante contratada deverá apresentar uma peça 
pronta para aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Saúde – Odontologia – 200 
unidades. 

200 und  

 

24 JALECO EM MICRO FIBRA MANGAS LONGAS GOLA 
TRADICIONAL 
Jaleco em tecido micro fibra com mangas longas 
com punho tipo ribana de mesma tonalidade do 
tecido, com no mínimo 4cm. Tipo guarda-pó, na cor 
branca, bordado com brasão do município no lado 
esquerdo, comprimento médio (meia coxa), com 
gola tradicional, com botão, 02 (dois) bolsos 
inferiores. Tamanhos a definir. Modelo masculino 
sem recorte nas costas e modelo feminino com 
recorte nas costas. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas 
em caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada 
peça deverá ser embalada individualmente em saco 
plástico, contendo na parte externa identificação do 
tamanho da peça. Todas as peças deverão estar 
isentas de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a 
licitante contratada deverá apresentar uma peça 
pronta para aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Saúde – 200 unidades. 

200 und  

 

25 JALECO EM RIP STOP MANGAS CURTAS 
Jaleco em RIP STOP. Composição 67% unidade de 
medida: un algodão e 33% poliéster (+/- 5%); 

60 und  
 



 

 

Gramatura de 258 g/m2 (+/- 5%); Característica de 
encolhimento: Urdume: 2% +/- 1%, trama: 2% +/- 
1%. Mangas curtas. Feitio: confeccionada em tecido 
com trama rip stop cor preto, frente aberta com 
fechamento embutidos através de botões caseados, 
com três bolsos frontais (um na parte superior 
esquerda com bordado na parte da frente, medindo 
no mínimo 5 cm x 9 cm, contendo: brasão da 
administração municipal e abaixo a escrita “oficina” 
e dois bolsos inferiores). Tamanhos a definir. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas 
em caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada 
peça deverá ser embalada individualmente em saco 
plástico, contendo na parte externa identificação do 
tamanho da peça. Todas as peças deverão estar 
isentas de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a 
licitante contratada deverá apresentar uma peça 
pronta para aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Administração – Setor 
Garagem – 60 unidades. 

26 JALECO SEM MANGAS 
Jaleco em tecido micro fibra, sem mangas, cor a 
definir, com brasão do município bordado no lado 
esquerdo colorido, com dois bolsos frontais na parte 
inferior. Tamanhos a definir.  
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas 
em caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada 
peça deverá ser embalada individualmente em saco 
plástico, contendo na parte externa identificação do 
tamanho da peça. Todas as peças deverão estar 
isentas de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a 
licitante contratada deverá apresentar uma peça 
pronta para aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Assistência Social – 20 
unidades. 
Secretaria Municipal de Administração – 30 
unidades. 

50 und  

 

27 JAPONA EM RIP STOP 
Japona em RIP STOP, composição 67% algodão e 
33% poliéster (+/- 5%); Gramatura de 258 g/m2 
(+/- 5%); característica de encolhimento: urdume: 
2% +/- 1%, trama: 2% +/- 1%. Tecido: na cor preta. 
Feitio: confeccionada em tecido com trama RIP 

60 und  

 



 

 

STOP cor preto, forrada com matelassê na cor do 
tecido. Abertura frontal com fechamento por zíper 
máster fino destacável, medindo 70 cm 
aproximadamente, com cobertura de zíper medindo 
65 mm preso por dois botões de pressão; Com dois 
bolsos chapados, na parte frontal inferior no sentido 
horizontal, com abas fechadas por velcro medindo 
25 mm x 80 mm; Dois bolsos na parte interna do 
forro; Gola esporte; Mangas compridas com punhos 
medindo 6cm de largura, abotoados por meio de 
botão de nylon; barra com elástico roliço preto com 
estrangulador para regulagem; Aplicação da 
bandeira do município, no braço esquerdo, em 
tecido, na cor original, a uma distância de 40mm 
abaixo da costura que divide o ombro do braço; com 
bordado na parte da frente, medindo no mínimo 
5cm x 9cm, contendo: brasão do município e abaixo 
a escrita da secretaria solicitante. Tamanhos 
diversos. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas 
em caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada 
peça deverá ser embalada individualmente em saco 
plástico, contendo na parte externa identificação do 
tamanho da peça. Todas as peças deverão estar 
isentas de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a 
licitante contratada deverá apresentar uma peça 
pronta para aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Administração – Setor 
Garagem – 60 unidades. 

28 JAPONA EM RIP STOP COM TARJA REFLETIVA 
Japona em tecido RIP STOP, composição 67% 
algodão e 33% poliéster (+/- 5%); Gramatura de 
258 g/m2 (+/- 5%); Característica de encolhimento: 
Urdume: 2% +/- 1% , Trama: 2% +/- 1%. Cor a 
definir. 
Feitio: confeccionada em tecido forrada com 
matelassê com trama RIP STOP cor a definir. 
Abertura frontal com fechamento por zíper máster 
fino destacável, medindo 70 cm aproximadamente, 
com cobertura de zíper medindo 65 mm preso por 
dois botões de pressão; Com dois bolsos chapados, 
na parte frontal inferior no sentido horizontal, com 
abas fechadas por velcro medindo 25 mm x 80 mm; 
Dois bolsos na parte interna do forro; Gola esporte; 
Mangas compridas com punhos medindo 6 cm de 
largura, abotoados por meio de botão de nylon; 
Barra com elástico roliço preto; Aplicação da 
bandeira do município, no braço esquerdo, em 

40 und  

 



 

 

tecido, na cor original, a uma distância de 40 mm 
abaixo da costura que divide o ombro do braço; a 
200 mm da costura do ombro no lado direito do 
peito aplicar fita de velcro com 25 mm de largura e 
120 mm de comprimento para sobrepor a tarja de 
identificação. Deverá conter ainda tarja refletiva na 
cor cinza, com 50 mm de largura, com 
reflexibilidade mínima 130 candelas/m², com alta 
resistência a sucessivas lavagens, de 20 mm x 200 
mm, disposta horizontalmente e centralizada na 
frente e nas costas entre o quadril e o tórax, no lado 
esquerdo do peito a 150 mm da costura no ombro 
será aplicado brasão do município nas dimensões 
de 6,5 cm x 7 cm.  
Tamanhos a definir. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas 
em caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada 
peça deverá ser embalada individualmente em saco 
plástico, contendo na parte externa identificação do 
tamanho da peça. Todas as peças deverão estar 
isentas de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a 
licitante contratada deverá apresentar uma peça 
pronta para aprovação.  
 
 
Secretaria Municipal de Administração – 40 
unidades. 

29 JAQUETA EM MICROFIBRA  
Jaqueta confeccionada em microfibra cor a definir e 
recortes em  cor a definir nas laterais e parte 
inferior das mangas, forro em matelasse 150 gr, 
zíper reforçado na parte frontal, bolsos nas laterais 
com acabamento em cor a definir, elástico de no 
mínimo 2 cm nos punhos e 3,5 cm na bainha do 
corpo da jaqueta. Bordado na frente quadrante 
superior direito brasão da prefeitura 8 cm x 7,5 cm 
em cores padrão, lado esquerdo agente comunitário 
de saúde ou outro 10 cm x 10 cm na cor branco, nas 
costas em semicírculo agente comunitário de saúde 
Fco. Beltrão ou outro, tamanho mínimo de base 
25cm  na cor branca. Tamanhos diversos.  
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas 
em caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada 
peça deverá ser embalada individualmente em saco 
plástico, contendo na parte externa identificação do 
tamanho da peça. Todas as peças deverão estar 
isentas de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 

1.000 und  

 



 

 

Observação: antes da confecção definitiva, a 
licitante contratada deverá apresentar uma peça 
pronta para aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Saúde – Agentes 
Comunitários de Saúde – 1000 unidades. 

30 JAQUETA EM NYLON PARAQUEDAS IMPERMEÁVEL 
Jaqueta em tecido NYLON PARAQUEDAS 
impermeável resinado. Com forro matelado 
costurado em forma de xadrez, com proteção dupla 
da fibra em poliéster. Com bolsos frontais 
embutidos. Com zíper frontal até o final da gola, tipo 
esportivo. Com faixa refletiva de cinco centímetros 
costurada sobre tecido de cor fluorescente, 
circundando a peça a cima da cava das mangas. Com 
bordado na parte da frente: brasão da 
administração municipal, medindo no mínimo 5 cm 
x 9 cm, em três cores. Com bordado na parte das 
costas: escrito “Meio Ambiente” ou outra secretaria, 
medindo no mínimo 20 cm x 5 cm. Cores e tamanhos 
a definir. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas 
em caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada 
peça deverá ser embalada individualmente em saco 
plástico, contendo na parte externa identificação do 
tamanho da peça. Todas as peças deverão estar 
isentas de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a 
licitante contratada deverá apresentar uma peça 
pronta para aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Administração – Setor 
Garagem – 60 unidades.  
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 80 
unidades.  
Secretaria Municipal de Viação e Obras – 150 
unidades. 

290 und  

 

31 PIJAMA CIRÚRGICO MANGAS CURTAS 
 
Pijama cirúrgico em BRIM leve, 100% algodão, 
contendo camisa e calça. Camisa: Mangas curtas, 
sem gola, decote tipo V, com três bolsos: na parte da 
frente, um bolso no lado superior e dois bolsos na 
parte inferior da camisa. Calça reta com elástico na 
cintura e cordão para amarração. Tamanhos a 
definir. Cor azul marinho. Modelo UNISSEX.  
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas 
em caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada 

10 und  

 



 

 

peça deverá ser embalada individualmente em saco 
plástico, contendo na parte externa identificação do 
tamanho da peça. Todas as peças deverão estar 
isentas de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a 
licitante contratada deverá apresentar uma peça 
pronta para aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Saúde – Centro de Apoio a 
Zoonoses – 10 unidades. 

32 PIJAMA CIRÚRGICO MANGAS LONGAS 
 
Pijama cirúrgico em BRIM leve, 100% algodão, 
contendo camisa e calça. Camisa: Mangas longas, 
com punho em ribana na mesma cor do tecido, sem 
gola, decote tipo V, com três bolsos: na parte da 
frente, um bolso no lado superior e dois bolsos na 
parte inferior da camisa. Calça reta com elástico na 
cintura e cordão para amarração. Tamanhos a 
definir. Cor azul marinho. Modelo UNISSEX.  
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas 
em caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada 
peça deverá ser embalada individualmente em saco 
plástico, contendo na parte externa identificação do 
tamanho da peça. Todas as peças deverão estar 
isentas de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a 
licitante contratada deverá apresentar uma peça 
pronta para aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Saúde – Centro de Apoio a 
Zoonoses – 10 unidades. 

10 und  

 

33 SHORT EM MALHA TIPO COLEGIAL PA 
Short em malha tipo COLEGIAL PA. Composição: 
65% poliéster, 35% algodão. Gramatura do tecido: 
295g/m2. Cós de elástico largo e cordão em nylon. 
Com dois bolsos frontais embutidos, tipo faca. Com 
faixa refletiva de cinco centímetros costurada sobre 
tecido de cor fluorescente, circundando as pernas 
acima do joelho. Cor do tecido a definir. Tamanhos a 
definir.  
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas 
em caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada 
peça deverá ser embalada individualmente em saco 
plástico, contendo na parte externa identificação do 
tamanho da peça. Todas as peças deverão estar 

150 und R$ 40,00 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 6.000,00 



 

 

isentas de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a 
licitante contratada deverá apresentar uma peça 
pronta para aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 150 
unidades.  

 

 

 

Validade do orçamento: 60 dias  

Prazo de entrega: 30 dias 

Pagamento: 30 dias 

 

 

 

 

 

 

 

Contato: Malu 

Tel. 65. 9.9905-7664 



ORÇAMENTO: 

DADOS DO FORNECEDOR: 

NOME DA EMPRESA: Nanda Pivatto 

CNPJ: 04.310.977/0001-66 

ENDEREÇO: Avenida Paraíba 1741. Loja 02 Cianorte PR 

TELEFONE PARA 
CONTATO: 

44999455144 

E-MAIL: nandapivatto@hotmail.com 

RESPONSÁVEL PELA 
EMPRESA: 

Fernanda Pivatto 

 

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E ROUPARIAS PARA MUNICIPALIDADE 
VIGÊNCIA DE 12 MESES 

 

 ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO 
R$ 

VALOR TOTAL 
R$ 

01 AVENTAL PARA EXAME 
Avental para exame ginecológico tamanho G, aberto e 
transpassado na frente, com faixa que amarra na 
cintura, cor azul claro. Comprimento no joelho. Tecido 
leve 100% algodão.  
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Saúde – 35 unidades. 

35 und   

02 BONÉ 
Boné em tecido, na cor a definir, armação RIP STOP, 
composição 67% algodão e 33% poliéster (+/- 5%); 
gramatura de 258 g/m2 (+/- 5%). 
Característica de encolhimento: Urdume: 2% +/- 1%, 
Trama: 2% +/- 1%.  
Feitio: boné tipo sextavado, formado por copa e aba. 
Copa formada por 6 partes, sendo que a frontal tem o 
formato de semicírculo, aba tipo bico de pato, com os 
cantos arredondados, alma de polietileno revestida com 
o mesmo tecido, botão forrado no mesmo tecido, 
colocado na junção das seis partes da copa. Ajustador 
em velcro na parte traseira, confeccionado em tecido 
misto de poliéster e algodão, com trama tipo RIP STOP, 
com aplicação de bordado a definir, na face anterior em 
três cores a definir, nas dimensões de 5cm x 5,5cm. 
Forração interna fixada ao tecido.  
Aviamentos: a) linha: poliéster/algodão nº 80, na cor do 
tecido; b) entretelas 67% poliéster 33% algodão; 
Condições técnicas: a) ser confeccionada em tecido RIP 
STOP, 70% poliéster – 30% algodão penteado na cor do 
tecido, apresentando qualidade específica de não 
amarrotamento, estabilidade e resistência, bem como, 
liso e homogêneo, isento de manchas, falhas, bolotas ou 
outros defeitos prejudiciais ao bom aspecto visual e da 
confecção; b) todas as peças devem trazer duas 
etiquetas: 1) uma contendo a garantia total, deverá ser 

460 und   



fixada na parte interna; 2) a outra contendo a 
composição e instruções de lavagem, fixada ao lado 
direito da etiqueta da garantia total, bem como as 
instruções para lavagem.  
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Administração – Setor Garagem 
– 60 unidades.  
Secretaria Municipal de Viação e Obras - 300 unidades. 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - 100 unidades. 

03 CALÇA EM BRIM 100% ALGODÃO 
Calça em BRIM, 100% algodão, cor azul royal, com meio 
cós, com elástico atrás, com 07 passadores de cinto na 
mesma cor.  
Fechamento em botão e zíper com costuras reforçadas 
na mesma cor, com dois bolsos frontais e dois bolso 
lateral com fechamento em velcro interno, com reforço 
ao meio da perna. 
Tamanhos a definir. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Viação e Obras – 600 unidades. 

600 und   

04 CALÇA EM MALHA TIPO COLEGIAL 
Calça em malha tipo COLEGIAL PA.  
Composição: 65% poliéster, 35% algodão.  
Gramatura do tecido: 295g/m2.  
Cós de elástico largo e cordão em nylon.  
Dois bolsos frontais embutidos, tipo faca.  
Com faixa refletiva de cinco centímetros costurada 
sobre tecido de cor fluorescente, circundando as pernas 
abaixo do joelho.  
Cores e tamanhos a definir. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 400 unidades 

400 und   

05 CALÇA EM RIP STOP  
Calça na cor preta, armação RIP STOP. 
Composição 67% algodão e 33% poliéster (+/- 5%); 
gramatura de 258 g/m2 (+/- 5%). 
Característica de encolhimento: Urdume: 2% +/- 1%, 
trama: 2% +/- 1%.  
Feitio: confeccionada em tecido com trama RIP STOP 

120 und   



cor preto, com meio cós, com elástico atrás, com 07 
passadores de cinto na mesma cor.  
Fechamento em botão e zíper com costuras reforçadas 
na mesma cor. 
Com dois bolsos frontais e dois bolso lateral com 
fechamento em velcro interno, com reforço ao meio da 
perna. 
Tamanhos a definir. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Administração – Setor Garagem 
–  120 unidades. 

06 CALÇA EM RIP STOP COMBAT 
Calça masculina COMBAT, confeccionada em RIP STOP 
profissional de alta qualidade e resistência.  
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).  
Tamanhos a definir.  
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Administração – 60 unidades. 

60 und   

07 CALÇA EM TACTEL 
Calça confeccionada em TACTEL, na cor azul marinho, 
com bolsos laterais tipo faca e forro. Elástico 
circundando a cintura. Tamanhos a definir. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Saúde – 1000 unidades. 

1.000 und   

08 CAMISA FEMININA MANGAS CURTAS EM TRICOLINE 200 und   



Camisa feminina mangas curtas em tecido tricoline 67% 
Poliester, 28% Algodão e 5% Elastano, cor a definir, com 
duas penses frontais e duas traseiras. Abertura frontal e 
fechamento através de botões e caseados, no sentido 
vertical (três botões na região do busto), seis botões no 
total e ainda, 01 botão adicional reserva costurado na 
parte interna inferior do fechamento na mesma cor. 
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 de bordado colorido do 
Brasão do Município de Francisco Beltrão na parte da 
frente no lado superior esquerdo. Aplicação de bordado 
em uma cor na parte da frente no lado superior direito 
“Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Tecnológico” ou outra. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Tecnológico – 200 unidades. 

09 CAMISA FEMININA MANGAS LONGAS EM TRICOLINE 
Camisa feminina mangas longas em tecido tricoline 67% 
Poliester, 28% Algodão e 5% Elastano, cor a definir, com 
duas penses frontais e duas traseiras. Abertura frontal e 
fechamento através de botões e caseados, no sentido 
vertical (três botões na região do busto), seis botões no 
total e ainda, 01 botão adicional reserva costurado na 
parte interna inferior do fechamento na mesma cor. 
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 de bordado colorido do Brasão do Município 
de Francisco Beltrão na parte da frente no lado superior 
esquerdo. Aplicação de bordado em uma cor na parte da 
frente no lado superior direito “Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Tecnológico” ou outra. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  

200 und   



 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Tecnológico – 200 unidades. 

10 CAMISA MASCULINA MANGAS CURTAS EM TRICOLINE 
Camisa masculina mangas curtas em tecido tricoline 
67% Poliester, 28% Algodão e 5% Elastano, cor a 
definir. Abertura frontal e fechamento através de botões 
e caseados, no sentido vertical (três botões na região do 
peito), seis botões no total e ainda, 01 botão adicional 
reserva costurado na parte interna inferior do 
fechamento na mesma cor. 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 de bordado 
colorido do Brasão do Município de Francisco Beltrão 
na parte da frente no lado superior esquerdo. Aplicação 
de bordado em uma cor na parte da frente no lado 
superior direito “Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Tecnológico” ou outra. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Tecnológico – 30 unidades. 

30 und   

11 CAMISA MASCULINA MANGAS LONGAS EM TRICOLINE 
Camisa masculina mangas longas em tecido tricoline 
67% Poliester, 28% Algodão e 5% Elastano, cor a 
definir. Abertura frontal e fechamento através de botões 
e caseados, no sentido vertical (três botões na região do 
peito), seis botões no total e ainda, 01 botão adicional 
reserva costurado na parte interna inferior do 
fechamento na mesma cor. 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 de bordado colorido do Brasão do 
Município de Francisco Beltrão na parte da frente no 
lado superior esquerdo. Aplicação de bordado em uma 
cor na parte da frente no lado superior direito 
“Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Tecnológico” ou outra. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 

30 und   



separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Tecnológico – 30 unidades. 

12 CAMISETA GOLA POLO EM PIQUET STRETCH PA 
Camiseta gola pólo em malha PIQUET STRETCH PA.  
Composição: 53,5% algodão, 44% poliéster, 2,5% 
Elastano. Gramatura do tecido: 210 g/m2.  
Gola de composição e tonalidade de cores similares ao 
tecido. Com dois botões transparentes frontais no 
peitilho. Mangas curtas. Sem bolso frontal. Barra 
inferior com acabamento de abertura lateral.  
Bordado na parte da frente no lado esquerdo, medindo 
no mínimo 5 cm x 9 cm, contendo: logomarca da 
administração municipal e abaixo a escrita da secretaria 
solicitante.  
Cores e tamanhos a definir. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Administração – 50 unidades. 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 50 unidades. 

100 und   

13 CAMISETA GOLA POLO EM POLIVISCOSE  
Camiseta gola polo em POLIVISCOSE ANTIPILLING. Cor 
do tecido a definir. Gola de composição e tonalidade de 
cores similares ao tecido. Com três botões frontais no 
peitilho, mangas curtas, com bolso frontal sobreposto. 
Com serigrafia na parte das costas: “Prefeitura de 
Francisco Beltrão” ou outra secretaria, medindo no 
mínimo 20cm x 5cm. Na parte da frente com brasão 
colorido do município do lado esquerdo, medindo no 
mínimo 5cm x 9cm. Tamanho a definir.  
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Viação e Obras – 100 unidades. 
Secretaria Municipal de Administração – 50 unidades. 
Secretaria Municipal de Administração – Setor Garagem 
– 30 unidades. 

180 und   



14 CAMISETA MANGAS CURTAS EM POLIVISCOSE 
Camiseta de mangas curtas em POLIVISCOSE 
ANTIPILLING. Cor a definir. Gola tipo “V” ou redonda. 
Com serigrafia nas costas, com cor a definir, com dizeres 
“Prefeitura de Francisco Beltrão” ou outra secretaria a 
definir, medindo no mínimo 20 cm x 5 cm, cor da 
serigrafia a definir. Na frente, do lado esquerdo no peito, 
com brasão colorido do município com tamanho 
aproximado de 5 cm x 9 cm. Tamanhos a definir.  
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
Entrega fracionada conforme pedido da Secretaria 
solicitante. 
 
Todas as Secretarias Municipais – 2500 unidades.  

2.500 und   

15 CAMISETA MANGAS CURTAS EM POLIVISCOSE COM 
FAIXA REFLETIVA 
Camiseta em malha POLIVISCOSE ANTIPILLING, mangas 
curtas. Composição: 67% poliéster, 33% viscose. 
Gramatura do tecido: 165 g/m2. Gola tipo “V”. Contendo 
faixa refletiva de cinco centímetros costurada sobre 
tecido de cor fluorescente, circundando o tórax. Com 
serigrafia na parte da frente: logomarca da 
administração municipal, medindo no mínimo 5 cm x 9 
cm, em três cores. Com serigrafia na parte das costas: 
“Secretaria Municipal de Meio Ambiente” ou outra 
secretaria, medindo no mínimo 20 cm x 5 cm. Cor do 
tecido e tamanhos a definir. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Administração – 50 unidades. 
Secretaria Municipal de Administração – Setor Garagem 
– 120 unidades. 
Secretaria Municipal de Viação e Obras – 1200 unidades. 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 300 unidades. 

1.670 und   

16 CAMISETA MANGAS CURTAS EM POLIVISCOSE GOLA V 
Camiseta em malha POLIVISCOSE ANTIPILLING 67% 
poliéster e 33% viscose, mangas curtas. Gramatura: 158 
gramas/m2, cor azul, gola em “V”, com ribana amarela e 
recortes em amarelo ouro nas laterais. Serigrafia: na 
frente, quadrante superior lado direito bandeira do 
município nas cores padrão tamanho 8 cm x 7,5 cm, lado 
esquerdo agente comunitário de saúde na cor branco 
tamanho 10 x 10 cm, nas costas em semicírculo “Agente 
Comunitário de Saúde Fco Beltrão” na cor branco 

1.000 und   



tamanho mínimo de base 25 cm. A bainha do corpo da 
camiseta e da manga com ribana de 2 cm de largura na 
cor amarelo ouro. Costura pespontos com linha 100% 
poliéster, pesponto de duas agulhas e cobertura inferior. 
Tamanhos a definir.  
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Saúde – Agentes Comunitários 
de Saúde – 1000 unidades. 

17 CAMISETA MANGAS LONGAS EM POLIVISCOSE COM 
FAIXA REFLETIVA 
Camiseta em malha POLIVISCOSE ANTIPILLING, mangas 
longas com punhos de ribana com no mínimo 4 cm de 
mesma tonalidade peça. Composição: 67% poliéster, 
33% viscose. Gramatura do tecido: 165 g/m2. Gola tipo 
“V” de ribana. Contendo faixa refletiva de cinco 
centímetros costurada sobre tecido de cor fluorescente, 
circundando o tórax. Com serigrafia na parte da frente: 
logomarca da administração municipal, medindo no 
mínimo 5 cm x 9 cm, em três cores. Com serigrafia na 
parte das costas: “Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente” ou outra secretaria, medindo no mínimo 20 
cm x 5 cm. Cor do tecido e tamanhos a definir. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Viação e Obras – 300 unidades. 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 250 unidades. 

550 und   

18 CAMISETA MANGAS LONGAS EM POLIVISCOSE GOLA 
REDONDA 
Camiseta em malha POLIVISCOSE ANTIPILLING 67% 
poliéster e 33% viscose, mangas longas com punhos de 
ribana na mesma tonalidade da peça com no mínimo 4 
cm. Gramatura: 158 gramas/m2, cor azul, gola redonda 
com ribana da mesma cor. Serigrafia: na frente, 
quadrante superior lado direito brasão do município 
nas cores padrão tamanho 8 cm x 7,5 cm, lado esquerdo 
agente comunitário de saúde na cor branco tamanho 10 
x 10 cm, nas costas em semicírculo “Agente Comunitário 
de Saúde Fco Beltrão” na cor branco tamanho mínimo 
de base 25 cm. A bainha do corpo da camiseta e da 
manga com ribana de 2 cm de largura na cor amarelo 
ouro. Costura pespontos com linha 100% poliéster, 
pesponto de duas agulhas e cobertura inferior. 
Tamanhos a definir.  

1.000 und   



Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Saúde – Agentes Comunitários 
de Saúde – 1000 unidades. 

19 CAMISETA MICRO DRY 
Camiseta MICRO DRY, mangas curtas, tecido cor preta, 
gola redonda.   
Serigrafia: na frente, lado superior direito brasão do 
município nas cores padrão tamanho 6 cm x 9 cm. Na 
parte das costas: “Vigia” ou outra secretaria, medindo 
no mínimo 20 cm x 5 cm, na cor cinza. Tamanhos a 
definir. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Administração – 60 unidades. 
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20 CAPACHO 
Capacho para porta de entrada na cor preta ou chumbo. 
Tamanho 0,50 x 0,75 mm. 
Secretaria Municipal de Saúde – 30 unidades. 

30 und   

21 COLETE EM POLYBRIM LIGHT PARA FISCALIZAÇÃO 
Colete em POLYBRIM LIGHT, tecido cor a definir, 
composto de no mínimo 67% algodão e 33% de 
poliéster. O colete deverá ser costurado com linha 100% 
poliamida, nº 120, na cor do tecido e com acabamento 
interno com overlock, com costuras retilíneas.  
Frente: brasão da prefeitura com a inscrição 
“fiscalização” em silk-screen sobre o brasão, em arco, no 
lado esquerdo superior do colete. Brasão da prefeitura 
colorido de acordo com as cores oficiais, com 8 cm de 
diâmetro, centralizado em relação ao decote e à lateral e 
inscrição fiscalização na fonte ARIAL em negrito, na cor 
branca, em arco, a 0,5 cm acima do brasão e posicionado 
a 25cm de distância da costura do ombro, considerando 
o limite superior da inscrição. Bolso: 2 (dois) bolsos 
inferiores medindo: 13 cm x 18 cm e 5,5 cm, tampa 
medindo: 13 cm x 5,5 cm, fechado por 2 (dois) botões de 
pressão, prateados nº 80. Do lado direito superior 1 
(um) bolso de 12 cm x 15 cm e 5,5 cm, com 1 (uma) 
tampa medindo: 1,2 cm x 5,5 cm fechado por 1(um) 
botão de pressão nº 80. Decote: gola modelo “padre”. 
Fechamento: o fechamento frontal do colete será por 
zíper de PVC grosso modelo “trator”, preto, medindo 
aproximadamente 63cm com engate rápido inferior.  
Costas: inscrição “fiscalização”, na cor branca, em silk-
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screen, na fonte ARIAL, negrito, altura da letra 6,5cm, 
em linha reta, posicionada a 16 cm da costura do decote 
(costura inferior da cola) até a base da inscrição; Faixa 
refletiva: faixa refletiva, nas costas, em tecido especial 
cor branca “néon” fluorescente (alta visibilidade 
durante o dia e à noite com ausência da luz) medindo 
5cm de largura, posicionada 28cm da bainha até a base 
da faixa e nos ombros. Sobrepondo o tecido especial 
haverá uma película refletiva micro-prisma cor prata de 
12mm de largura (mínimo de 800 candelas/luz por m² 
própria para refletir a luz de veículos). barra: na parte 
traseira do colete haverá uma barra com elástico de 5cm 
de largura fixada por máquina de 4 agulhas (própria 
para aplicação de elástico), de forma a garantir a 
uniformidade das retrações (enrugamento) no tecido.   
Tamanhos a definir. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Viação e Obras – 15 unidades. 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 10 unidades. 

22 COLETE REFLETIVO 
Colete refletivo sem bolso RFX confeccionado em 
POLIÉSTER verde fluorescente, faixas refletivas duplas, 
fechamento frontal em zíper. Em conformidade pela 
norma NBR15292. Para trabalhos que necessitam de 
visibilidade tanto no uso diurno como no uso noturno.  
Tamanhos a definir. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Viação e Obras – 100 unidades. 
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23 JALECO EM MICRO FIBRA MANGAS LONGAS GOLA 
PADRE 
Jaleco em tecido micro fibra com mangas longas com 
punho tipo ribana de mesma tonalidade do tecido, com 
no mínimo 4 cm. Tipo guarda-pó, tamanhos a definir. 
Cor verde água, comprimento médio (meia coxa), com 
gola tipo “padre”, abertura frontal, com botões de 
pressão, 02 (dois) bolsos inferiores e 01 (um) bolso 
superior bordado com o brasão colorido do município. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
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peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Saúde – Odontologia – 200 
unidades. 

24 JALECO EM MICRO FIBRA MANGAS LONGAS GOLA 
TRADICIONAL 
Jaleco em tecido micro fibra com mangas longas com 
punho tipo ribana de mesma tonalidade do tecido, com 
no mínimo 4cm. Tipo guarda-pó, na cor branca, bordado 
com brasão do município no lado esquerdo, 
comprimento médio (meia coxa), com gola tradicional, 
com botão, 02 (dois) bolsos inferiores. Tamanhos a 
definir. Modelo masculino sem recorte nas costas e 
modelo feminino com recorte nas costas. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Saúde – 200 unidades. 
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Jaleco Feminino 
Tamanho 34 ao 44 

valor de 95.90. Tam 
46/48 valor de 99.90. 

Tam 50/52 valor 
104.90. Tam 54/56 

valor de 109.90. 
 

Jaleco Masculino 
Tamanho 34 ao 44 

valor de 99.90. Tam 
46/48 valor de 

104.90, Tam 50/52 
valor de 109.90 e 
Tam 54 valor de 

114.90. 

 

Valor total vai 
depender dos 
tamanhos que 

serão 
escolhidos. 

25 JALECO EM RIP STOP MANGAS CURTAS 
Jaleco em RIP STOP. Composição 67% unidade de 
medida: un algodão e 33% poliéster (+/- 5%); 
Gramatura de 258 g/m2 (+/- 5%); Característica de 
encolhimento: Urdume: 2% +/- 1%, trama: 2% +/- 1%. 
Mangas curtas. Feitio: confeccionada em tecido com 
trama rip stop cor preto, frente aberta com fechamento 
embutidos através de botões caseados, com três bolsos 
frontais (um na parte superior esquerda com bordado 
na parte da frente, medindo no mínimo 5 cm x 9 cm, 
contendo: brasão da administração municipal e abaixo a 
escrita “oficina” e dois bolsos inferiores). Tamanhos a 
definir. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Administração – Setor Garagem 
– 60 unidades. 
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26 JALECO SEM MANGAS 
Jaleco em tecido micro fibra, sem mangas, cor a definir, 
com brasão do município bordado no lado esquerdo 
colorido, com dois bolsos frontais na parte inferior. 
Tamanhos a definir.  
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
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Nos tamanhos 34 
ao 44 valor de 

84.90. Tam 46/48 
valor de 89.90. Tam 

50/52 valor de 
94.90. Tam 54/56 

Preço total 
depende dos 

tamanhos que 
serão 

escolhidos. 



caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Assistência Social – 20 
unidades. 
Secretaria Municipal de Administração – 30 unidades. 

valor de 99.90 e 
Tam 58/60 valor de 

104.90. 

27 JAPONA EM RIP STOP 
Japona em RIP STOP, composição 67% algodão e 33% 
poliéster (+/- 5%); Gramatura de 258 g/m2 (+/- 5%); 
característica de encolhimento: urdume: 2% +/- 1%, 
trama: 2% +/- 1%. Tecido: na cor preta. Feitio: 
confeccionada em tecido com trama RIP STOP cor preto, 
forrada com matelassê na cor do tecido. Abertura 
frontal com fechamento por zíper máster fino 
destacável, medindo 70 cm aproximadamente, com 
cobertura de zíper medindo 65 mm preso por dois 
botões de pressão; Com dois bolsos chapados, na parte 
frontal inferior no sentido horizontal, com abas 
fechadas por velcro medindo 25 mm x 80 mm; Dois 
bolsos na parte interna do forro; Gola esporte; Mangas 
compridas com punhos medindo 6cm de largura, 
abotoados por meio de botão de nylon; barra com 
elástico roliço preto com estrangulador para regulagem; 
Aplicação da bandeira do município, no braço esquerdo, 
em tecido, na cor original, a uma distância de 40mm 
abaixo da costura que divide o ombro do braço; com 
bordado na parte da frente, medindo no mínimo 5cm x 
9cm, contendo: brasão do município e abaixo a escrita 
da secretaria solicitante. Tamanhos diversos. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Administração – Setor Garagem 
– 60 unidades. 
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28 JAPONA EM RIP STOP COM TARJA REFLETIVA 
Japona em tecido RIP STOP, composição 67% algodão e 
33% poliéster (+/- 5%); Gramatura de 258 g/m2 (+/- 
5%); Característica de encolhimento: Urdume: 2% +/- 
1% , Trama: 2% +/- 1%. Cor a definir. 
Feitio: confeccionada em tecido forrada com matelassê 
com trama RIP STOP cor a definir. Abertura frontal com 
fechamento por zíper máster fino destacável, medindo 
70 cm aproximadamente, com cobertura de zíper 
medindo 65 mm preso por dois botões de pressão; Com 
dois bolsos chapados, na parte frontal inferior no 
sentido horizontal, com abas fechadas por velcro 
medindo 25 mm x 80 mm; Dois bolsos na parte interna 
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do forro; Gola esporte; Mangas compridas com punhos 
medindo 6 cm de largura, abotoados por meio de botão 
de nylon; Barra com elástico roliço preto; Aplicação da 
bandeira do município, no braço esquerdo, em tecido, 
na cor original, a uma distância de 40 mm abaixo da 
costura que divide o ombro do braço; a 200 mm da 
costura do ombro no lado direito do peito aplicar fita de 
velcro com 25 mm de largura e 120 mm de 
comprimento para sobrepor a tarja de identificação. 
Deverá conter ainda tarja refletiva na cor cinza, com 50 
mm de largura, com reflexibilidade mínima 130 
candelas/m², com alta resistência a sucessivas lavagens, 
de 20 mm x 200 mm, disposta horizontalmente e 
centralizada na frente e nas costas entre o quadril e o 
tórax, no lado esquerdo do peito a 150 mm da costura 
no ombro será aplicado brasão do município nas 
dimensões de 6,5 cm x 7 cm.  
Tamanhos a definir. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
 
Secretaria Municipal de Administração – 40 unidades. 

29 JAQUETA EM MICROFIBRA  
Jaqueta confeccionada em microfibra cor a definir e 
recortes em  cor a definir nas laterais e parte inferior 
das mangas, forro em matelasse 150 gr, zíper reforçado 
na parte frontal, bolsos nas laterais com acabamento em 
cor a definir, elástico de no mínimo 2 cm nos punhos e 
3,5 cm na bainha do corpo da jaqueta. Bordado na frente 
quadrante superior direito brasão da prefeitura 8 cm x 
7,5 cm em cores padrão, lado esquerdo agente 
comunitário de saúde ou outro 10 cm x 10 cm na cor 
branco, nas costas em semicírculo agente comunitário 
de saúde Fco. Beltrão ou outro, tamanho mínimo de 
base 25cm  na cor branca. Tamanhos diversos.  
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Saúde – Agentes Comunitários 
de Saúde – 1000 unidades. 

1.000 und   

30 JAQUETA EM NYLON PARAQUEDAS IMPERMEÁVEL 
Jaqueta em tecido NYLON PARAQUEDAS impermeável 
resinado. Com forro matelado costurado em forma de 
xadrez, com proteção dupla da fibra em poliéster. Com 
bolsos frontais embutidos. Com zíper frontal até o final 
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da gola, tipo esportivo. Com faixa refletiva de cinco 
centímetros costurada sobre tecido de cor fluorescente, 
circundando a peça a cima da cava das mangas. Com 
bordado na parte da frente: brasão da administração 
municipal, medindo no mínimo 5 cm x 9 cm, em três 
cores. Com bordado na parte das costas: escrito “Meio 
Ambiente” ou outra secretaria, medindo no mínimo 20 
cm x 5 cm. Cores e tamanhos a definir. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Administração – Setor Garagem 
– 60 unidades.  
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 80 unidades.  
Secretaria Municipal de Viação e Obras – 150 unidades. 

31 PIJAMA CIRÚRGICO MANGAS CURTAS 
 
Pijama cirúrgico em BRIM leve, 100% algodão, 
contendo camisa e calça. Camisa: Mangas curtas, sem 
gola, decote tipo V, com três bolsos: na parte da frente, 
um bolso no lado superior e dois bolsos na parte 
inferior da camisa. Calça reta com elástico na cintura e 
cordão para amarração. Tamanhos a definir. Cor azul 
marinho. Modelo UNISSEX.  
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Saúde – Centro de Apoio a 
Zoonoses – 10 unidades. 
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32 PIJAMA CIRÚRGICO MANGAS LONGAS 
 
Pijama cirúrgico em BRIM leve, 100% algodão, 
contendo camisa e calça. Camisa: Mangas longas, com 
punho em ribana na mesma cor do tecido, sem gola, 
decote tipo V, com três bolsos: na parte da frente, um 
bolso no lado superior e dois bolsos na parte inferior da 
camisa. Calça reta com elástico na cintura e cordão para 
amarração. Tamanhos a definir. Cor azul marinho. 
Modelo UNISSEX.  
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
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Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Saúde – Centro de Apoio a 
Zoonoses – 10 unidades. 

33 SHORT EM MALHA TIPO COLEGIAL PA 
Short em malha tipo COLEGIAL PA. Composição: 65% 
poliéster, 35% algodão. Gramatura do tecido: 295g/m2. 
Cós de elástico largo e cordão em nylon. Com dois 
bolsos frontais embutidos, tipo faca. Com faixa refletiva 
de cinco centímetros costurada sobre tecido de cor 
fluorescente, circundando as pernas acima do joelho. 
Cor do tecido a definir. Tamanhos a definir.  
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 150 unidades.  
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TOTAL DO ORÇAMENTO 
 

 
FAVOR CARIMBAR O ORÇAMENTO. 

 
PARTE 2 
 
 

ORÇAMENTO: 

DADOS DO FORNECEDOR: 

NOME DA EMPRESA:  

CNPJ:  

ENDEREÇO:  

TELEFONE PARA 
CONTATO: 

 

E-MAIL:  

RESPONSÁVEL PELA 
EMPRESA: 

 

 

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E ROUPARIAS PARA MUNICIPALIDADE 
VIGÊNCIA DE 12 MESES 

 

 ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO 
R$ 

VALOR TOTAL 
R$ 

 TOALHA DE BANHO BRANCA  
Características mínimas: 

Em tecido 100% algodão medindo 0,70x1,40 cm   com 
serigrafia ou bordado de identificação do município, 
prefeitura   no tamanho 10x10cm  
 

Secretaria de Assistência Social – 30 unidades - CASA 
DE PASSAGEM 
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Secretaria de Assistência Social – 12 unidades CREAS  

 TOALHA DE ROSTO BRANCA  
Características mínimas: 

Em tecido 100% algodão medindo 0,45x0,70cm   com 
serigrafia ou bordado de identificação do município, 
prefeitura   no tamanho 10x10cm.  
 
Secretaria de Assistência Social – 12 unidades CREAS  
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 BERMUDAS EM TACTEL 
Características mínimas: 

Diversos tamanhos, confeccionadas em tactel sem forro 
100% poliéster, bolso traseiro, elástico na cintura, cor a 
definir. Logo do programa formando cidadão na parte 
superior esquerda da frente (de quem veste), e e/ou 
identificação do município prefeitura   no tamanho 
10x10cm  
 Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação. 
 
 Secretaria de Assistência Social – 80 unidades 
Formando Cidadão 
Secretaria de Assistência Social – 100 unidades SMAS 
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 COLLANT MANGA CURTA INFANTIL 
Características mínimas: 

Fabricado em tecido confortável composto por 90% 
poliamida e 10% de elastano.  
 Possui manga curta e recorte em U, com cava na parte 
das costas. 
Cor preta, tamanhos a definir. 
Garantia contra defeitos de fabricação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação. 
 

 
 
Secretaria de Assistência Social – 30 unidades CEJU 

30 und   

 SAIA   EM TULE COLORIDO INFANTIL 
Características mínimas: 

Fabricado em material tule e cetim mínimo de 3 

camadas de tule, sem forro, comprimento aproximado 

40 cm, cos largo em cetim com elástico ajustável, sem 

fechamento, colorida, tamanhos a definir. 

Garantia contra defeitos de fabricação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação. 
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Secretaria de Assistência Social – 30 unidades CEJU 

 KIMONO KARATE 

Características mínimas: 
- Modelo Tradicional, em Tecido Oxford, na cor branca, 
com faixa branca, pré-encolhido, unissex, nos tamanhos 
PP, P, M, G. 
Garantia conta defeitos de fabricação. 
 
Secretaria de Assistência Social  -30 unidades  - CEJU 

30 und   

 DOBOK/KIMONO TAEKWONDO  
Características mínimas: 
Leve para iniciantes, Costuras reforçadas, Calça com 
elástico e cordão, Acabamento especial nas mangas da 
blusa e barras da calça, tecido 100% algodão Pré-
encolhido em processo industrial, Gola Branca, 
Acompanha Faixa Branca e de ótima qualidade, unissex, 
nos tamanhos PP, P, M, G. 
Garantia contra defeitos de fabricação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação. 
 

 

 

Secretaria de Assistência Social  - 20 unidades  - CEJU 

20 und   

 Calça Capoeira 
Características mínimas: 
Composição: 100% poliéster, Reforço entre as pernas 
(cavalo) modelagem de cintura normal, com passantes, 
na cor branca lisa, nos tamanhos PP, P, M, G. 
 

Garantia contra defeitos de fabricação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação. 
 

30 und   



 

Secretaria de Assistência Social  - 30 unidades  - CEJU 

07 CALÇA EM TACTEL 
Calça confeccionada em TACTEL, na cor a definir, com 
bolsos laterais tipo faca e forro em malha. Elástico 
circundando a cintura. Tamanhos a definir, com brasão 

da prefeitura de 8 cm x 7,5 cm em cores padrão na 
parte superior esquerda da frente (de quem veste). 
 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Assistência Social – 100 
unidades. 
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 JAQUETA EM TACTEL 
Jaqueta confeccionada em TACTEL cor a definir e 
recortes em cor a definir nas laterais, forro em malha, 
zíper reforçado na parte frontal, bolsos nas laterais com 
acabamento em cor a definir, elástico de no mínimo 2 
cm nos punhos e 3,5 cm na bainha do corpo da jaqueta. 
Bordado na frente quadrante superior direito brasão da 
prefeitura 8 cm x 7,5 cm em cores padrão do municipio. 
Tamanhos diversos.  
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 

Secretaria Municipal de Assistência Social – 100 
unidades. 
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13 CAMISETA GOLA POLO EM POLIVISCOSE  
Camiseta gola polo em POLIVISCOSE ANTIPILLING. Cor 
do tecido a definir. Gola de composição e tonalidade de 
cores similares ao tecido. Com três botões frontais no 
peitilho, mangas curtas, com bolso frontal sobreposto. 
Com serigrafia na parte das costas: “Prefeitura de 
Francisco Beltrão” ou outra secretaria, medindo no 
mínimo 20cm x 5cm. Na parte da frente com brasão 

70 und   



colorido do município do lado esquerdo, medindo no 
mínimo 5cm x 9cm. Tamanho a definir.  
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
 
Secretaria de Assistência Social – Formando Cidadão – 
40 unidades 
Secretaria de Assistência Social – 30 unidades 
SENSIBILIZAR 
Secretaria de Assistência Social – 30 unidades SMAS 

14 CAMISETA MANGAS CURTAS EM POLIVISCOSE 
Camiseta de mangas curtas em POLIVISCOSE 
ANTIPILLING. Cor a definir. Gola tipo “V” ou redonda. 
Com serigrafia nas costas, com cor a definir, com dizeres 
“Prefeitura de Francisco Beltrão” ou outra secretaria a 
definir, medindo no mínimo 20cm x 5cm, cor da 
serigrafia a definir. Na frente, do lado esquerdo no peito, 
com brasão colorido do município com tamanho 
aproximado de 5cm x 9cm. Tamanhos a definir.  
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
Entrega fracionada conforme pedido da Secretaria 
solicitante. 
 
 
Secretaria de Assistência Social - 80 unidades CREAS 
Secretaria de Assistência Social -50 unidades FORMANDO 
CIDADÃO 
Secretaria de Assistência Social – 200 unidades 
SENSIBILIZAR 
Secretaria de Assistência Social – 250 unidades - CEJU 
Secretaria de Assistência Social – 4220 unidades SMAS 
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26 JALECO SEM MANGAS 
Jaleco em tecido microfibra, sem mangas, cor a definir, 
com brasão do município bordado no lado esquerdo 
colorido, com dois bolsos frontais na parte inferior. 
Tamanhos a definir.  
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
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Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Assistência Social – 06 unidades 
– CREAS  
Secretaria de Assistência Social – 06 unidades 
SENSIBILIZAR 
 

30 JAQUETA EM NYLON PARAQUEDAS IMPERMEÁVEL 
Jaqueta em tecido NYLON PARAQUEDAS impermeável 
resinado. Com forro matelado costurado em forma de 
xadrez, com proteção dupla da fibra em poliéster. Com 
bolsos frontais embutidos. Com zíper frontal até o final 
da gola, tipo esportivo. Com faixa refletiva de cinco 
centímetros costurada sobre tecido de cor fluorescente, 
circundando a peça a cima da cava das mangas. Com 
bordado na parte da frente: brasão da administração 
municipal, medindo no mínimo 5cm x 9cm, em três 
cores. Com bordado na parte das costas: escrito “Meio 
Ambiente” ou outra secretaria, medindo no mínimo 
20cm x 5cm. Cores e tamanhos a definir. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
 
Secretaria de Assistência Social – Abordagem Social – 02 
unidades 
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Solicitamos orçamento para os Lotes/itens abaixo (para fins de pesquisa para nova licitação)  
(*) Imprescindível constar carimbo, CNPJ, data, nome do responsável e assinatura. 
Retornar o orçamento no E-mail: debetran@mtmt.pr.gov.br ou no Departamento de Trânsito DEBETRAN  
Fone: (46) 35202118 – Ilianes. 
 

NOME FANTASIA: ESTRELA UNIFORMES 

RAZÃO SOCIAL OSÉAS ÉDIO DA SILVA 

CNPJ: 36.929.562/0001-61 

ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ DO ARACAPÉ, 1127 

BAIRRO: MONDUBIM 

CIDADE: FORALEZA 

CEP: 60767-610 

TELEFONE: 85 – 996905482 

E-MAIL: ESTRELAUNIFORMES@YAHOO.COM 

 
LOTE 01 – CAMISA SOCIAL 

Nº ITEM   Especificação Unidade Quant. Valor Unit. R$ Valor total R$ 

01 Camisa feminina manga longa, em tecido tricoline com elastano, 27% 
elastano 68% algodão e 5% poliéster; na cor azul celeste; 02 pensas 
frontais e 02 pensas traseiras; 02 bolsos frontais; 01 faixa refletiva na cor 
cinza na altura da cintura medindo 02 cm de largura; 01 faixa refletiva na 
cor cinza em cada braço (em forma circular) de 02 cm de largura cada, com 
durabilidade para lavagem e exposição ao sol.  
 
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 
esgaçamento. 
 
Sutache de identificação medindo 10 cm de comprimento e 02 cm de altura 
na cor preta, velcro fêmea costurado na 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 aos tamanhos solicitados, com punho 
fechado por 01 caseado e 01 botão, aplicação do Brasão do Município de 
Francisco Beltrão na manga direita de quem veste e na manga esquerda (de 
quem veste) bordado o logo do Departamento de Trânsito, os bordados 
devem ser nas cores originais;  
 
Bolsos: 02 (dois) bolsos frontais chapados travetados, na altura do peito 
com 11 cm de profundidade e 11,5 cm de largura e pespontado em todo o 
contorno.  
 
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 03 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 04 cm 
de largura, a palavra “DE” bordado ao centro medindo 04 cm de 
comprimento por 04 cm de largura e a palavra “TRÂNSITO” bordado na 
parte inferior medindo 20 cm de comprimento por 04 cm de largura. 
  
Tamanhos: todos os tamanhos necessários. 
 
Etiqueta de pano costurado na parte traseira interna do colarinho, com 
indicativo de número de manequim, da firma fornecedora da confecção, do 
fabricante do tecido, da composição do tecido e modo de lavar. 
 
Embalagem: as peças deverão vir envolvidas em sacos plásticos 
individuais, com identificação feminino/masculino e numeração visível. 
 
Modelo disponível no Debetran. 

UN 120,00   
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Imagens ilustrativas: 

 

02 Camisa feminina manga curta, tecido tricoline com elastano, 27% elastano 
68% algodão e 5% poliéster, na cor azul celeste; 02 penses frontais e 02 
pensas traseiras; 02 bolsos frontais; 01 faixa refletiva na cor cinza na altura 
da cintura medindo 02 cm de largura; 01 faixa refletiva na cor cinza em 
cada braço (em forma circular) de 02 cm de largura cada, com durabilidade 
para lavagem e exposição ao sol.  
 
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 
esgarçamento. 
 
Sutache de identificação medindo 10 cm de comprimento e 02 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 proporcionais aos tamanhos solicitados, aplicação do 
Brasão do Município de Francisco Beltrão na manga direita de quem veste e 
na manga esquerda de quem veste bordado a logo do Departamento de 
Trânsito, os bordados devem ser nas cores originais. 
 
Bolsos: 02 (dois) bolsos frontais chapados travetados, na altura do peito 
com 11 cm de profundidade e 11,5 cm de largura e pespontada em todo o 
contorno.  
 
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 03 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 04 cm 
de largura, a palavra “DE” bordado ao centro medindo 04 cm de 
comprimento por 04 cm de largura e a palavra “TRÂNSITO” bordado na 
parte inferior medindo 20 cm de comprimento por 04 cm de largura. 
 
Tamanhos: todos os tamanhos necessários. 
 
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 vir envolvidas em sacos plásticos 
individuais, com identificação feminino/masculino e numeração visível. 
 
Modelo disponível no Debetran. 
 
Imagens ilustrativas: 
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03 Camisa masculina manga longa, em tecido tricoline com elastano, 27% 
elastano 68% algodão e 5% poliéster; na cor azul celeste; 02 bolsos 
frontais; 01 faixa refletiva na cor cinza na altura da cintura medindo 02 cm 
de largura; 01 faixa refletiva na cor cinza em cada braço (em forma circular) 
de 02 cm de largura cada, com durabilidade para lavagem e exposição ao 
sol.  
 
Abertura frontal e fechamento através de botões e caseados na no sentido 
vertical, 01 botão adicional reservam costurados 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 
esgarçamento. 
 
Sutache de identificação medindo 10 cm de comprimento e 02 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 aos tamanhos solicitados, com punho 
fechado por 01 caseado e 01 botão, aplicação do Brasão do Município de 
Francisco Beltrão na manga direita de quem veste, e na manga esquerda 
(de quem veste) bordado a logo do Departamento de Trânsito, os bordados 
devem ser nas cores originais. 
 
Bolsos: 02 (dois) bolsos frontais chapados travetados, na altura do peito 
com 11 cm de profundidade e 11,5 cm de largura e pespontado em todo o 
contorno.  
 
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 3 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 04 cm 
de largura, a palavra “DE” bordado ao centro medindo 04 cm de 
comprimento por 04 cm de largura e a palavra “TRÂNSITO” bordado na 
parte inferior medindo 20 cm de comprimento por 04 cm de largura. 
 
 Tamanhos: todos os tamanhos necessários. 
 
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 vir envolvidas em sacos plásticos 
individuais, com identificação feminino/masculino e numeração visível. 
 
Modelo disponível no Debetran. 

Imagens ilustrativas anexas. 
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04 Camisa masculina manga curta, em tecido tricoline com elastano, 27% 
elastano 68% algodão e 5% poliéster, na cor azul celeste; 02 bolsos 
frontais; 01 faixa refletiva na cor cinza na altura da cintura medindo 02 cm 
de largura; 01 faixa refletiva na cor cinza em cada braço em forma circular 
de 02 cm de largura cada, com durabilidade para lavagem e exposição ao 
sol.  
 
Abertura frontal e fechamento através de botões e caseados, 01 botão 
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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 02 cm de altura 
na cor preta, velcro fêmea costurado na 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 tamanho solicitado, aplicação do Brasão do 
Município de Francisco Beltrão na manga direita de quem veste e na manga 
esquerda de quem veste bordado a logo do Departamento, os bordados 
devem ser nas cores originais. 
 
Bolsos: 02 (dois) bolsos frontais chapados travetados, na altura do peito 
com 11 cm de profundidade e 11,5 cm de largura e pespontada em todo o 
contorno.  
 
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 03 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 04 cm 
de largura, a palavra “DE” bordado ao centro medindo 04 cm de 
comprimento por 04 cm de largura e a palavra “TRÂNSITO” bordado na 
parte inferior medindo 20 cm de comprimento por 04 cm de largura. 
 
Tamanhos: todos os tamanhos necessários. 
 
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 vir envolvidas em sacos plásticos 
individuais, com identificação feminino/masculino e numeração visível. 
 
Modelo disponível no Debetran. 

Imagens ilustrativas: 

 

 
LOTE 02 – CALÇA, JAQUETA E COLETE - TECIDO RIP STOP 

05 Calça masculina operacional, 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 06 bolsos, fechamento através de botão massa e zíper, 02 

penses na cintura na parte traseira, uma em cada lado, para ajuste da 

cintura, centralizada pelo bolso traseiro, internamente, uma sobra de tecido 

de aproximadamente 04 cm em ambos os lados, para eventuais ajustes da 

cintura se necessário. 

Regulagem: Cintura ajustável com sistema de elásticos embutindo para 

melhor flexibilidade no cós, tecido duplo, com o mesmo tecido da calça, 

medindo 4,5 cm de largura, fechamento através de 01 botão de massa da 

mesma cor do tecido e 01 caseado, 08 passantes do mesmo tecido com 05 

cm de largura e 06 cm de altura, inseridos na parte inferior do cós. Calça 

modelo cintura alta. 
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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, um de cada lado, chapados, com cantos chanfrados e 
abertura arredondada, 23 cm de comprimento por 12 cm de largura, 
(medida considerada em média, devendo ser observada a 
proporcionalidade das numerações). 
 
02 bolsos laterais, um cada lado, 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 07 cm de altura e 

comprimento proporcional ao bolso, fechamento através de velcro interno 

centralizado medindo 2,5 cm de largura por 05 cm de comprimento na 

mesma cor do tecido. 

02 bolsos na parte traseira, um cada lado, chapados com cantos chanfrados 

medindo 17 cm de comprimento por 16 cm de largura (medidas deverão 

ser ajustadas conforme o tamanho da peça) prega macho ao centro, com 

lapelas com 07 cm de altura e comprimento proporcional ao bolso, 

fechamento através de velcro interno centralizado medindo 2,5 cm de 

largura por 05 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 necessários. 
 
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 vir envolvidas em sacos plásticos 
individuais, com identificação feminino/masculino e numeração visível. 
 
Modelo disponível no Debetran. 

Imagens ilustrativas: 

 

06 Calça feminina operacional, 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 06 bolsos, fechamento através de botão massa e zíper, 02 

penses na cintura na parte traseira, uma em cada lado, para ajuste da 

cintura, centralizada pelo bolso traseiro, tendo na união do traseiro, 

internamente, uma sobra de tecido de aproximadamente 04 cm em ambos 

os lados, para eventuais ajustes da cintura se necessário. 

Regulagem: Cintura ajustável com sistema de elásticos embutindo para 

melhor flexibilidade no cós, tecido duplo, com o mesmo tecido da calça, 

medindo 4,5 cm de largura, fechamento através de 01 botão de massa da 

mesma cor do tecido e 01 caseado, 08 passantes do mesmo tecido com 05 

cm de largura e 06 cm de altura, 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).  

Bolsos:  
02 bolsos frontais, um de cada lado, chapados, com cantos chanfrados e 
abertura arredondada, 23 cm de comprimento por 12 cm de largura, 
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(medida considerada em média, devendo ser observada a 
proporcionalidade das numerações). 
 
02 bolsos laterais, um cada lado, 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 07 cm de altura e 

comprimento proporcional ao bolso, fechamento através de velcro interno 

centralizado medindo 2,5 cm de largura por 05 cm de comprimento na 

mesma cor do tecido. 

02 bolsos na parte traseira, um cada lado, 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 07 cm de altura e comprimento proporcional ao bolso, 

fechamento através de velcro interno centralizado medindo 2,5 cm de 

largura por 05 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 necessários. 
 
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 vir envolvidas em sacos plásticos 
individuais, com identificação feminino/masculino e numeração visível. 
 
Modelo disponível no Debetran. 

Imagens ilustrativas: 

 

 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 Rip Sto cor azul marinho, forrada com 
matelassê na mesma cor do tecido. Dispostas de 01 faixa refletiva medindo 
03 cm de largura na cor cinza disposta na altura da cintura e 01 faixa 
refletiva na cor cinza com 03 cm de largura  dispostas de forma circular em 
torno da manga a 20 cm da costura do ombro. Ambas as faixas com 
durabilidade para lavagem e exposição ao sol 
 
Abertura frontal com fechamento por zíper máster fino destacável, com 
cobertura para zíper.  
 
Bolsos: 02 bolsos embutidos na parte frontal superior; 02 bolsos tipo faca 
na parte frontal inferiores, embutidos com fechamento em zíper de nylon 
na mesma cor do tecido; 02 bolsos frontais embutidos na parte superior 
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 04 cm de largura no ombro junto à manga, 01 botão de metal afixado 
por pressão sobre a costura do ombro. 
 
Manga longa: na manga direita de quem veste, bordado a Bandeira do 
Município de Francisco Beltrão nas cores originais, na manga esquerda de 
quem veste bordado a logo do Departamento de trânsito nas cores 
originais. 
 
Barra: 02 cm de largura com elástico roliço preto e estrangulador para 
regulagem nas laterais.  
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Sutache de identificação: medindo 10 cm de comprimento e 02 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 centralizado 
“AGENTE DE TRÂNSITO”, na cor amarelo.  A palavra “AGENTE” bordada 
em semicírculo na parte superior medindo 18 cm comprimento por 04 cm 
de largura, a palavra “DE” bordado ao centro medindo 06 cm de 
comprimento por 04 cm de largura e a palavra “TRÂNSITO” bordado na 
parte inferior medindo 24 cm de comprimento por 04 cm de largura. 
 
Tamanhos: todos os tamanhos necessários. 
 
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 vir envolvidas em sacos plásticos 
individuais, com identificação feminino/masculino e numeração visível. 
 
Modelo disponível no Debetran. 
 
Imagens ilustrativas. 
 

 

 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; elásticos na barra inferior de 10 cm de largura 

e 04 cm de altura (um no lado direito e outro no lado esquerdo da parte 

traseira); faixa refletiva na cor cinza medindo 03 cm de largura  fixada em 

toda sua extensão. 

Sutache de identificação medindo 10 cm de comprimento e 02 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 05 cm de comprimento 
por 02 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 medindo 18 cm comprimento por 04 cm 
de largura, a palavra “DE” bordado ao centro medindo 06 cm de 
comprimento por 04 cm de largura e a palavra “TRÂNSITO” bordado na 
parte inferior medindo 24 cm de comprimento por 04 cm de largura. 
 
Tamanhos: todos os tamanhos necessários. 
 
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 vir envolvidas em sacos plásticos 
individuais, com identificação feminino/masculino e numeração visível. 
 
Modelo disponível no Debetran. 
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Imagens ilustrativas. 

 
 
LOTE 03 – CAMISA POLO 

07 Camisa gola polo: tecido Piquê, 50% algodão e 50% poliéster, na cor azul 
Royal. 
 
Botão: 03 botões frontais no peitilho na mesma cor do tecido, com 04 furos 
e abaulado na parte superior. 
 
Gola – retilínea, com reforço em todo o decote. 
 
Peitilho: com entretela fusionada, medindo 13 cm de comprimento pronto 
e 03 cm de largura. 
 
Mangas curtas: proporcionais ao manequim, bordado na manga direita de 
quem veste o Brasão do Município de Francisco Beltrão e na manga 
esquerda (de quem veste) bordado a bandeira do Município de Francisco 
Beltrão, os bordado devem ser nas cores originais ambos centralizados pela 
costura do ombro. 
 
Frente: Lado esquerdo de quem veste na altura do peito deverá ser 
bordado a logo do Departamento Beltronense de Trânsito – Debetran, nas 
cores originais. 
 
Tamanhos: todos os tamanhos necessários. 
 
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 vir envolvidas em sacos plásticos 
individuais, com identificação feminino/masculino e numeração visível. 
 
Modelo disponível no Debetran. 
 
Imagens ilustrativas. 
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LOTE 04 - CAMISETA 

08 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 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 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 necessários. 
 
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. 
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Embalagem: as peças deverão vir envolvidas em sacos plásticos 
individuais, com identificação feminino/masculino e numeração visível. 
 
Modelo e arte a ser definida pelo Debetran. 
 

 
LOTE 05 - BONÉ 

09 Boné: tecido Rip Stop, na cor branca e azul marinho (o tecido deve ser de 

boa qualidade, durabilidade e ao lavar não deve soltar tinta), 33% poliéster 

e 67% algodão (+/- 5%), gramatura de 258 g/m² (+/- 5%), característica de 

encolhimento: urbume: 2% +/- 1%, trama: 2% +/-. Feitio: boné tipo 

sextavado, formado por capa, aba e fechamento com ajustador em velcro na 

parte traseira.  

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 01 fita 

de 01 cm em sua extensão do mesmo tecido na cor azul marinho. 

Bordado: na parte frontal bordado 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.  

Embalagem: as peças deverão vir envolvidas em sacos plásticos 
individuais. 
 
Imagens ilustrativas. 
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LOTE 06 – CINTURÃO E BORNAL  

10 Cinturão: ajustável para agentes de trânsito, na cor preta, confeccionado em 

cadarço duplo de nylon, com víeis nas duas laterais com alma de polímero, 

com os seguintes acessórios: 01 porta rádio e 01 porta água em nylon com 

passadores para cinto; 03 porta blocos em Nylon com passador para cinto 

fechados por 02 botões de pressão cada; 01 porta dinheiro forrado com 

E.V.A e Nylon, medindo 11 cm x 13 cm, com lapela com imã. 

Imagens ilustrativas. 
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11 Bornal de perna: Pochete tática de perna ambidestra; confeccionado em 

Nylon; cor preta; 03 bolsos frontais fechados por zíper; contém um coldre 

embutido no segundo bolso; 04 passadores de cinto fixos com fechamento 

através fecho de contato, não sendo necessário abrir o cinto para retirar a 

Pochete; 01 alça removível com fecho engate rápido que pode ser utilizada 

como cinto para fixar a pochete na cintura, medindo aproximadamente ; 01 
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alça de nylon com regulagem e fecho engate rápido para fixação na perna, 

medindo aproximadamente 40 cm de comprimento. 

Medidas aproximadas: 
A= 13 CM 
B = 17 CM 
C= 16,5 CM 
D= 29,5 CM 
E = 16,5 
F =3,8 CM 
G = 2,5 CM 
 
Imagens ilustrativas. 

 
 
LOTE 07 – CALÇA TWO WAY 

13 Calça feminina: confeccionada em tecido TwoWay, 95% em poliéster e 5% 

em elastano; cor azul negro; modelo social; 02 bolsos tipo faca falsos na 

parte da frente; 02 bolsos forrado com tecido 100% poliéster embutidos na 

parte traseira fechados por botões e caseados; cós anatômico, 05 cm de 

largura, duplo, com costuras em todas as bordas, com entretela de tecido 

67% poliéster e 33% viscose em toda sua extensão fixas nas costuras; 

fechamento através de 01 botão de massa na mesma cor do tecido com 04 

furos; 06 passantes inseridos na parte inferior do cós; vista embutida com 

zíper na mesma cor do tecido; na parte traseira deverá ter 02 pregas na 

vertical, viradas para dentro, uma do lado direito e outra do lado esquerdo;.  

Medidas adequadas aos servidores conforme solicitação do Município – 

Debetran. 
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14 Calça masculina: confeccionada em tecido Two Way 95% em poliéster e 5% 

em elastano; cor azul negro; modelo social; 02 bolsos tipo faca na parte 

frontal, forrados com tecido 100% poliéster; 02 bolsos traseiros embutidos, 

forrados com tecido 100% poliéster; cós com costura em todas as bordas, 

05 cm de largura, duplo, com entretela de tecido 67% poliéster e 33% 

viscose em toda sua extensão fixas nas costuras; fechamento através de 01 

botão de massa na mesma cor do tecido com 04 furos; 06 passantes 

inseridos na parte inferior do cós, vista embutida com zíper na mesma cor 

do tecido; na parte traseira deverá ter 02 pregas na vertical, viradas para 

dentro, uma do lado direito e outra do lado esquerdo. 

Medidas adequadas aos servidores conforme solicitação do Município – 

Debetran. 
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Antes da confecção deverá ser apresento mostruário de cores para verificação da tonalidade e qualidade do tecido. 
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ORÇAMENTO: 

DADOS DO FORNECEDOR: 

NOME DA EMPRESA: OSÉAS ÉDIO DA SILVA 

CNPJ: 36.929.562/0001-61 

ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ , 1127, MONDUBIM 

TELEFONE PARA 
CONTATO: 

85 – 99690-5482 

E-MAIL: estrelauniformes@yahoo.com 

RESPONSÁVEL PELA 
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OSÉAS ÉDIO DA SILVA 

 

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E ROUPARIAS PARA MUNICIPALIDADE 
VIGÊNCIA DE 12 MESES 

 

 ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO 
R$ 

VALOR TOTAL 
R$ 

01 AVENTAL PARA EXAME 
Avental para exame ginecológico tamanho G, aberto e 
transpassado na frente, com faixa que amarra na 
cintura, cor azul claro. Comprimento no joelho. Tecido 
leve 100% algodão.  
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Saúde – 35 unidades. 

35 und   

02 BONÉ 
Boné em tecido, na cor a definir, armação RIP STOP, 
composição 67% algodão e 33% poliéster (+/- 5%); 
gramatura de 258 g/m2 (+/- 5%). 
Característica de encolhimento: Urdume: 2% +/- 1%, 
Trama: 2% +/- 1%.  
Feitio: boné tipo sextavado, formado por copa e aba. 
Copa formada por 6 partes, sendo que a frontal tem o 
formato de semicírculo, aba tipo bico de pato, com os 
cantos arredondados, alma de polietileno revestida com 
o mesmo tecido, botão forrado no mesmo tecido, 
colocado na junção das seis partes da copa. Ajustador 
em velcro na parte traseira, confeccionado em tecido 
misto de poliéster e algodão, com trama tipo RIP STOP, 
com aplicação de bordado a definir, na face anterior em 
três cores a definir, nas dimensões de 5cm x 5,5cm. 
Forração interna fixada ao tecido.  
Aviamentos: a) linha: poliéster/algodão nº 80, na cor do 
tecido; b) entretelas 67% poliéster 33% algodão; 
Condições técnicas: a) ser confeccionada em tecido RIP 
STOP, 70% poliéster – 30% algodão penteado na cor do 
tecido, apresentando qualidade específica de não 
amarrotamento, estabilidade e resistência, bem como, 
liso e homogêneo, isento de manchas, falhas, bolotas ou 
outros defeitos prejudiciais ao bom aspecto visual e da 
confecção; b) todas as peças devem trazer duas 
etiquetas: 1) uma contendo a garantia total, deverá ser 

460 und 26,00 11.960,00 



fixada na parte interna; 2) a outra contendo a 
composição e instruções de lavagem, fixada ao lado 
direito da etiqueta da garantia total, bem como as 
instruções para lavagem.  
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Administração – Setor Garagem 
– 60 unidades.  
Secretaria Municipal de Viação e Obras - 300 unidades. 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - 100 unidades. 

03 CALÇA EM BRIM 100% ALGODÃO 
Calça em BRIM, 100% algodão, cor azul royal, com meio 
cós, com elástico atrás, com 07 passadores de cinto na 
mesma cor.  
Fechamento em botão e zíper com costuras reforçadas 
na mesma cor, com dois bolsos frontais e dois bolso 
lateral com fechamento em velcro interno, com reforço 
ao meio da perna. 
Tamanhos a definir. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Viação e Obras – 600 unidades. 

600 und 60,00 36.000,00 

04 CALÇA EM MALHA TIPO COLEGIAL 
Calça em malha tipo COLEGIAL PA.  
Composição: 65% poliéster, 35% algodão.  
Gramatura do tecido: 295g/m2.  
Cós de elástico largo e cordão em nylon.  
Dois bolsos frontais embutidos, tipo faca.  
Com faixa refletiva de cinco centímetros costurada 
sobre tecido de cor fluorescente, circundando as pernas 
abaixo do joelho.  
Cores e tamanhos a definir. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 400 unidades 

400 und   

05 CALÇA EM RIP STOP  
Calça na cor preta, armação RIP STOP. 
Composição 67% algodão e 33% poliéster (+/- 5%); 
gramatura de 258 g/m2 (+/- 5%). 
Característica de encolhimento: Urdume: 2% +/- 1%, 
trama: 2% +/- 1%.  
Feitio: confeccionada em tecido com trama RIP STOP 

120 und   



cor preto, com meio cós, com elástico atrás, com 07 
passadores de cinto na mesma cor.  
Fechamento em botão e zíper com costuras reforçadas 
na mesma cor. 
Com dois bolsos frontais e dois bolso lateral com 
fechamento em velcro interno, com reforço ao meio da 
perna. 
Tamanhos a definir. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Administração – Setor Garagem 
–  120 unidades. 

06 CALÇA EM RIP STOP COMBAT 
Calça masculina COMBAT, confeccionada em RIP STOP 
profissional de alta qualidade e resistência.  
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).  
Tamanhos a definir.  
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Administração – 60 unidades. 

60 und   

07 CALÇA EM TACTEL 
Calça confeccionada em TACTEL, na cor azul marinho, 
com bolsos laterais tipo faca e forro. Elástico 
circundando a cintura. Tamanhos a definir. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Saúde – 1000 unidades. 

1.000 und   

08 CAMISA FEMININA MANGAS CURTAS EM TRICOLINE 200 und   



Camisa feminina mangas curtas em tecido tricoline 67% 
Poliester, 28% Algodão e 5% Elastano, cor a definir, com 
duas penses frontais e duas traseiras. Abertura frontal e 
fechamento através de botões e caseados, no sentido 
vertical (três botões na região do busto), seis botões no 
total e ainda, 01 botão adicional reserva costurado na 
parte interna inferior do fechamento na mesma cor. 
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 de bordado colorido do 
Brasão do Município de Francisco Beltrão na parte da 
frente no lado superior esquerdo. Aplicação de bordado 
em uma cor na parte da frente no lado superior direito 
“Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Tecnológico” ou outra. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Tecnológico – 200 unidades. 

09 CAMISA FEMININA MANGAS LONGAS EM TRICOLINE 
Camisa feminina mangas longas em tecido tricoline 67% 
Poliester, 28% Algodão e 5% Elastano, cor a definir, com 
duas penses frontais e duas traseiras. Abertura frontal e 
fechamento através de botões e caseados, no sentido 
vertical (três botões na região do busto), seis botões no 
total e ainda, 01 botão adicional reserva costurado na 
parte interna inferior do fechamento na mesma cor. 
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 de bordado colorido do Brasão do Município 
de Francisco Beltrão na parte da frente no lado superior 
esquerdo. Aplicação de bordado em uma cor na parte da 
frente no lado superior direito “Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Tecnológico” ou outra. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  

200 und   



 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Tecnológico – 200 unidades. 

10 CAMISA MASCULINA MANGAS CURTAS EM TRICOLINE 
Camisa masculina mangas curtas em tecido tricoline 
67% Poliester, 28% Algodão e 5% Elastano, cor a 
definir. Abertura frontal e fechamento através de botões 
e caseados, no sentido vertical (três botões na região do 
peito), seis botões no total e ainda, 01 botão adicional 
reserva costurado na parte interna inferior do 
fechamento na mesma cor. 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 de bordado 
colorido do Brasão do Município de Francisco Beltrão 
na parte da frente no lado superior esquerdo. Aplicação 
de bordado em uma cor na parte da frente no lado 
superior direito “Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Tecnológico” ou outra. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Tecnológico – 30 unidades. 

30 und   

11 CAMISA MASCULINA MANGAS LONGAS EM TRICOLINE 
Camisa masculina mangas longas em tecido tricoline 
67% Poliester, 28% Algodão e 5% Elastano, cor a 
definir. Abertura frontal e fechamento através de botões 
e caseados, no sentido vertical (três botões na região do 
peito), seis botões no total e ainda, 01 botão adicional 
reserva costurado na parte interna inferior do 
fechamento na mesma cor. 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 de bordado colorido do Brasão do 
Município de Francisco Beltrão na parte da frente no 
lado superior esquerdo. Aplicação de bordado em uma 
cor na parte da frente no lado superior direito 
“Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Tecnológico” ou outra. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 

30 und   



separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Tecnológico – 30 unidades. 

12 CAMISETA GOLA POLO EM PIQUET STRETCH PA 
Camiseta gola pólo em malha PIQUET STRETCH PA.  
Composição: 53,5% algodão, 44% poliéster, 2,5% 
Elastano. Gramatura do tecido: 210 g/m2.  
Gola de composição e tonalidade de cores similares ao 
tecido. Com dois botões transparentes frontais no 
peitilho. Mangas curtas. Sem bolso frontal. Barra 
inferior com acabamento de abertura lateral.  
Bordado na parte da frente no lado esquerdo, medindo 
no mínimo 5 cm x 9 cm, contendo: logomarca da 
administração municipal e abaixo a escrita da secretaria 
solicitante.  
Cores e tamanhos a definir. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Administração – 50 unidades. 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 50 unidades. 

100 und 50,00 5.000,00 

13 CAMISETA GOLA POLO EM POLIVISCOSE  
Camiseta gola polo em POLIVISCOSE ANTIPILLING. Cor 
do tecido a definir. Gola de composição e tonalidade de 
cores similares ao tecido. Com três botões frontais no 
peitilho, mangas curtas, com bolso frontal sobreposto. 
Com serigrafia na parte das costas: “Prefeitura de 
Francisco Beltrão” ou outra secretaria, medindo no 
mínimo 20cm x 5cm. Na parte da frente com brasão 
colorido do município do lado esquerdo, medindo no 
mínimo 5cm x 9cm. Tamanho a definir.  
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Viação e Obras – 100 unidades. 
Secretaria Municipal de Administração – 50 unidades. 
Secretaria Municipal de Administração – Setor Garagem 
– 30 unidades. 

180 und 36,00 2.880,00 



14 CAMISETA MANGAS CURTAS EM POLIVISCOSE 
Camiseta de mangas curtas em POLIVISCOSE 
ANTIPILLING. Cor a definir. Gola tipo “V” ou redonda. 
Com serigrafia nas costas, com cor a definir, com dizeres 
“Prefeitura de Francisco Beltrão” ou outra secretaria a 
definir, medindo no mínimo 20 cm x 5 cm, cor da 
serigrafia a definir. Na frente, do lado esquerdo no peito, 
com brasão colorido do município com tamanho 
aproximado de 5 cm x 9 cm. Tamanhos a definir.  
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
Entrega fracionada conforme pedido da Secretaria 
solicitante. 
 
Todas as Secretarias Municipais – 2500 unidades.  

2.500 und 25,00  62.500,00 

15 CAMISETA MANGAS CURTAS EM POLIVISCOSE COM 
FAIXA REFLETIVA 
Camiseta em malha POLIVISCOSE ANTIPILLING, mangas 
curtas. Composição: 67% poliéster, 33% viscose. 
Gramatura do tecido: 165 g/m2. Gola tipo “V”. Contendo 
faixa refletiva de cinco centímetros costurada sobre 
tecido de cor fluorescente, circundando o tórax. Com 
serigrafia na parte da frente: logomarca da 
administração municipal, medindo no mínimo 5 cm x 9 
cm, em três cores. Com serigrafia na parte das costas: 
“Secretaria Municipal de Meio Ambiente” ou outra 
secretaria, medindo no mínimo 20 cm x 5 cm. Cor do 
tecido e tamanhos a definir. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Administração – 50 unidades. 
Secretaria Municipal de Administração – Setor Garagem 
– 120 unidades. 
Secretaria Municipal de Viação e Obras – 1200 unidades. 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 300 unidades. 

1.670 und 27,00 45.090,00 

16 CAMISETA MANGAS CURTAS EM POLIVISCOSE GOLA V 
Camiseta em malha POLIVISCOSE ANTIPILLING 67% 
poliéster e 33% viscose, mangas curtas. Gramatura: 158 
gramas/m2, cor azul, gola em “V”, com ribana amarela e 
recortes em amarelo ouro nas laterais. Serigrafia: na 
frente, quadrante superior lado direito bandeira do 
município nas cores padrão tamanho 8 cm x 7,5 cm, lado 
esquerdo agente comunitário de saúde na cor branco 
tamanho 10 x 10 cm, nas costas em semicírculo “Agente 
Comunitário de Saúde Fco Beltrão” na cor branco 

1.000 und 25,00 25.000,00 



tamanho mínimo de base 25 cm. A bainha do corpo da 
camiseta e da manga com ribana de 2 cm de largura na 
cor amarelo ouro. Costura pespontos com linha 100% 
poliéster, pesponto de duas agulhas e cobertura inferior. 
Tamanhos a definir.  
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Saúde – Agentes Comunitários 
de Saúde – 1000 unidades. 

17 CAMISETA MANGAS LONGAS EM POLIVISCOSE COM 
FAIXA REFLETIVA 
Camiseta em malha POLIVISCOSE ANTIPILLING, mangas 
longas com punhos de ribana com no mínimo 4 cm de 
mesma tonalidade peça. Composição: 67% poliéster, 
33% viscose. Gramatura do tecido: 165 g/m2. Gola tipo 
“V” de ribana. Contendo faixa refletiva de cinco 
centímetros costurada sobre tecido de cor fluorescente, 
circundando o tórax. Com serigrafia na parte da frente: 
logomarca da administração municipal, medindo no 
mínimo 5 cm x 9 cm, em três cores. Com serigrafia na 
parte das costas: “Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente” ou outra secretaria, medindo no mínimo 20 
cm x 5 cm. Cor do tecido e tamanhos a definir. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Viação e Obras – 300 unidades. 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 250 unidades. 

550 und 30,00 16.500,00 

18 CAMISETA MANGAS LONGAS EM POLIVISCOSE GOLA 
REDONDA 
Camiseta em malha POLIVISCOSE ANTIPILLING 67% 
poliéster e 33% viscose, mangas longas com punhos de 
ribana na mesma tonalidade da peça com no mínimo 4 
cm. Gramatura: 158 gramas/m2, cor azul, gola redonda 
com ribana da mesma cor. Serigrafia: na frente, 
quadrante superior lado direito brasão do município 
nas cores padrão tamanho 8 cm x 7,5 cm, lado esquerdo 
agente comunitário de saúde na cor branco tamanho 10 
x 10 cm, nas costas em semicírculo “Agente Comunitário 
de Saúde Fco Beltrão” na cor branco tamanho mínimo 
de base 25 cm. A bainha do corpo da camiseta e da 
manga com ribana de 2 cm de largura na cor amarelo 
ouro. Costura pespontos com linha 100% poliéster, 
pesponto de duas agulhas e cobertura inferior. 
Tamanhos a definir.  

1.000 und 27,00 27.000,00 



Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Saúde – Agentes Comunitários 
de Saúde – 1000 unidades. 

19 CAMISETA MICRO DRY 
Camiseta MICRO DRY, mangas curtas, tecido cor preta, 
gola redonda.   
Serigrafia: na frente, lado superior direito brasão do 
município nas cores padrão tamanho 6 cm x 9 cm. Na 
parte das costas: “Vigia” ou outra secretaria, medindo 
no mínimo 20 cm x 5 cm, na cor cinza. Tamanhos a 
definir. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Administração – 60 unidades. 

60 und 30,00 1.800,00 

20 CAPACHO 
Capacho para porta de entrada na cor preta ou chumbo. 
Tamanho 0,50 x 0,75 mm. 
Secretaria Municipal de Saúde – 30 unidades. 

30 und   

21 COLETE EM POLYBRIM LIGHT PARA FISCALIZAÇÃO 
Colete em POLYBRIM LIGHT, tecido cor a definir, 
composto de no mínimo 67% algodão e 33% de 
poliéster. O colete deverá ser costurado com linha 100% 
poliamida, nº 120, na cor do tecido e com acabamento 
interno com overlock, com costuras retilíneas.  
Frente: brasão da prefeitura com a inscrição 
“fiscalização” em silk-screen sobre o brasão, em arco, no 
lado esquerdo superior do colete. Brasão da prefeitura 
colorido de acordo com as cores oficiais, com 8 cm de 
diâmetro, centralizado em relação ao decote e à lateral e 
inscrição fiscalização na fonte ARIAL em negrito, na cor 
branca, em arco, a 0,5 cm acima do brasão e posicionado 
a 25cm de distância da costura do ombro, considerando 
o limite superior da inscrição. Bolso: 2 (dois) bolsos 
inferiores medindo: 13 cm x 18 cm e 5,5 cm, tampa 
medindo: 13 cm x 5,5 cm, fechado por 2 (dois) botões de 
pressão, prateados nº 80. Do lado direito superior 1 
(um) bolso de 12 cm x 15 cm e 5,5 cm, com 1 (uma) 
tampa medindo: 1,2 cm x 5,5 cm fechado por 1(um) 
botão de pressão nº 80. Decote: gola modelo “padre”. 
Fechamento: o fechamento frontal do colete será por 
zíper de PVC grosso modelo “trator”, preto, medindo 
aproximadamente 63cm com engate rápido inferior.  
Costas: inscrição “fiscalização”, na cor branca, em silk-

25 und   



screen, na fonte ARIAL, negrito, altura da letra 6,5cm, 
em linha reta, posicionada a 16 cm da costura do decote 
(costura inferior da cola) até a base da inscrição; Faixa 
refletiva: faixa refletiva, nas costas, em tecido especial 
cor branca “néon” fluorescente (alta visibilidade 
durante o dia e à noite com ausência da luz) medindo 
5cm de largura, posicionada 28cm da bainha até a base 
da faixa e nos ombros. Sobrepondo o tecido especial 
haverá uma película refletiva micro-prisma cor prata de 
12mm de largura (mínimo de 800 candelas/luz por m² 
própria para refletir a luz de veículos). barra: na parte 
traseira do colete haverá uma barra com elástico de 5cm 
de largura fixada por máquina de 4 agulhas (própria 
para aplicação de elástico), de forma a garantir a 
uniformidade das retrações (enrugamento) no tecido.   
Tamanhos a definir. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Viação e Obras – 15 unidades. 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 10 unidades. 

22 COLETE REFLETIVO 
Colete refletivo sem bolso RFX confeccionado em 
POLIÉSTER verde fluorescente, faixas refletivas duplas, 
fechamento frontal em zíper. Em conformidade pela 
norma NBR15292. Para trabalhos que necessitam de 
visibilidade tanto no uso diurno como no uso noturno.  
Tamanhos a definir. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Viação e Obras – 100 unidades. 

100 und   

23 JALECO EM MICRO FIBRA MANGAS LONGAS GOLA 
PADRE 
Jaleco em tecido micro fibra com mangas longas com 
punho tipo ribana de mesma tonalidade do tecido, com 
no mínimo 4 cm. Tipo guarda-pó, tamanhos a definir. 
Cor verde água, comprimento médio (meia coxa), com 
gola tipo “padre”, abertura frontal, com botões de 
pressão, 02 (dois) bolsos inferiores e 01 (um) bolso 
superior bordado com o brasão colorido do município. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
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peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Saúde – Odontologia – 200 
unidades. 

24 JALECO EM MICRO FIBRA MANGAS LONGAS GOLA 
TRADICIONAL 
Jaleco em tecido micro fibra com mangas longas com 
punho tipo ribana de mesma tonalidade do tecido, com 
no mínimo 4cm. Tipo guarda-pó, na cor branca, bordado 
com brasão do município no lado esquerdo, 
comprimento médio (meia coxa), com gola tradicional, 
com botão, 02 (dois) bolsos inferiores. Tamanhos a 
definir. Modelo masculino sem recorte nas costas e 
modelo feminino com recorte nas costas. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Saúde – 200 unidades. 
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25 JALECO EM RIP STOP MANGAS CURTAS 
Jaleco em RIP STOP. Composição 67% unidade de 
medida: un algodão e 33% poliéster (+/- 5%); 
Gramatura de 258 g/m2 (+/- 5%); Característica de 
encolhimento: Urdume: 2% +/- 1%, trama: 2% +/- 1%. 
Mangas curtas. Feitio: confeccionada em tecido com 
trama rip stop cor preto, frente aberta com fechamento 
embutidos através de botões caseados, com três bolsos 
frontais (um na parte superior esquerda com bordado 
na parte da frente, medindo no mínimo 5 cm x 9 cm, 
contendo: brasão da administração municipal e abaixo a 
escrita “oficina” e dois bolsos inferiores). Tamanhos a 
definir. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Administração – Setor Garagem 
– 60 unidades. 
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26 JALECO SEM MANGAS 
Jaleco em tecido micro fibra, sem mangas, cor a definir, 
com brasão do município bordado no lado esquerdo 
colorido, com dois bolsos frontais na parte inferior. 
Tamanhos a definir.  
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
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caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Assistência Social – 20 
unidades. 
Secretaria Municipal de Administração – 30 unidades. 

27 JAPONA EM RIP STOP 
Japona em RIP STOP, composição 67% algodão e 33% 
poliéster (+/- 5%); Gramatura de 258 g/m2 (+/- 5%); 
característica de encolhimento: urdume: 2% +/- 1%, 
trama: 2% +/- 1%. Tecido: na cor preta. Feitio: 
confeccionada em tecido com trama RIP STOP cor preto, 
forrada com matelassê na cor do tecido. Abertura 
frontal com fechamento por zíper máster fino 
destacável, medindo 70 cm aproximadamente, com 
cobertura de zíper medindo 65 mm preso por dois 
botões de pressão; Com dois bolsos chapados, na parte 
frontal inferior no sentido horizontal, com abas 
fechadas por velcro medindo 25 mm x 80 mm; Dois 
bolsos na parte interna do forro; Gola esporte; Mangas 
compridas com punhos medindo 6cm de largura, 
abotoados por meio de botão de nylon; barra com 
elástico roliço preto com estrangulador para regulagem; 
Aplicação da bandeira do município, no braço esquerdo, 
em tecido, na cor original, a uma distância de 40mm 
abaixo da costura que divide o ombro do braço; com 
bordado na parte da frente, medindo no mínimo 5cm x 
9cm, contendo: brasão do município e abaixo a escrita 
da secretaria solicitante. Tamanhos diversos. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Administração – Setor Garagem 
– 60 unidades. 
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28 JAPONA EM RIP STOP COM TARJA REFLETIVA 
Japona em tecido RIP STOP, composição 67% algodão e 
33% poliéster (+/- 5%); Gramatura de 258 g/m2 (+/- 
5%); Característica de encolhimento: Urdume: 2% +/- 
1% , Trama: 2% +/- 1%. Cor a definir. 
Feitio: confeccionada em tecido forrada com matelassê 
com trama RIP STOP cor a definir. Abertura frontal com 
fechamento por zíper máster fino destacável, medindo 
70 cm aproximadamente, com cobertura de zíper 
medindo 65 mm preso por dois botões de pressão; Com 
dois bolsos chapados, na parte frontal inferior no 
sentido horizontal, com abas fechadas por velcro 
medindo 25 mm x 80 mm; Dois bolsos na parte interna 
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do forro; Gola esporte; Mangas compridas com punhos 
medindo 6 cm de largura, abotoados por meio de botão 
de nylon; Barra com elástico roliço preto; Aplicação da 
bandeira do município, no braço esquerdo, em tecido, 
na cor original, a uma distância de 40 mm abaixo da 
costura que divide o ombro do braço; a 200 mm da 
costura do ombro no lado direito do peito aplicar fita de 
velcro com 25 mm de largura e 120 mm de 
comprimento para sobrepor a tarja de identificação. 
Deverá conter ainda tarja refletiva na cor cinza, com 50 
mm de largura, com reflexibilidade mínima 130 
candelas/m², com alta resistência a sucessivas lavagens, 
de 20 mm x 200 mm, disposta horizontalmente e 
centralizada na frente e nas costas entre o quadril e o 
tórax, no lado esquerdo do peito a 150 mm da costura 
no ombro será aplicado brasão do município nas 
dimensões de 6,5 cm x 7 cm.  
Tamanhos a definir. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
 
Secretaria Municipal de Administração – 40 unidades. 

29 JAQUETA EM MICROFIBRA  
Jaqueta confeccionada em microfibra cor a definir e 
recortes em  cor a definir nas laterais e parte inferior 
das mangas, forro em matelasse 150 gr, zíper reforçado 
na parte frontal, bolsos nas laterais com acabamento em 
cor a definir, elástico de no mínimo 2 cm nos punhos e 
3,5 cm na bainha do corpo da jaqueta. Bordado na frente 
quadrante superior direito brasão da prefeitura 8 cm x 
7,5 cm em cores padrão, lado esquerdo agente 
comunitário de saúde ou outro 10 cm x 10 cm na cor 
branco, nas costas em semicírculo agente comunitário 
de saúde Fco. Beltrão ou outro, tamanho mínimo de 
base 25cm  na cor branca. Tamanhos diversos.  
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Saúde – Agentes Comunitários 
de Saúde – 1000 unidades. 
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30 JAQUETA EM NYLON PARAQUEDAS IMPERMEÁVEL 
Jaqueta em tecido NYLON PARAQUEDAS impermeável 
resinado. Com forro matelado costurado em forma de 
xadrez, com proteção dupla da fibra em poliéster. Com 
bolsos frontais embutidos. Com zíper frontal até o final 
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da gola, tipo esportivo. Com faixa refletiva de cinco 
centímetros costurada sobre tecido de cor fluorescente, 
circundando a peça a cima da cava das mangas. Com 
bordado na parte da frente: brasão da administração 
municipal, medindo no mínimo 5 cm x 9 cm, em três 
cores. Com bordado na parte das costas: escrito “Meio 
Ambiente” ou outra secretaria, medindo no mínimo 20 
cm x 5 cm. Cores e tamanhos a definir. 
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Administração – Setor Garagem 
– 60 unidades.  
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 80 unidades.  
Secretaria Municipal de Viação e Obras – 150 unidades. 

31 PIJAMA CIRÚRGICO MANGAS CURTAS 
 
Pijama cirúrgico em BRIM leve, 100% algodão, 
contendo camisa e calça. Camisa: Mangas curtas, sem 
gola, decote tipo V, com três bolsos: na parte da frente, 
um bolso no lado superior e dois bolsos na parte 
inferior da camisa. Calça reta com elástico na cintura e 
cordão para amarração. Tamanhos a definir. Cor azul 
marinho. Modelo UNISSEX.  
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Saúde – Centro de Apoio a 
Zoonoses – 10 unidades. 
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32 PIJAMA CIRÚRGICO MANGAS LONGAS 
 
Pijama cirúrgico em BRIM leve, 100% algodão, 
contendo camisa e calça. Camisa: Mangas longas, com 
punho em ribana na mesma cor do tecido, sem gola, 
decote tipo V, com três bolsos: na parte da frente, um 
bolso no lado superior e dois bolsos na parte inferior da 
camisa. Calça reta com elástico na cintura e cordão para 
amarração. Tamanhos a definir. Cor azul marinho. 
Modelo UNISSEX.  
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
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Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Saúde – Centro de Apoio a 
Zoonoses – 10 unidades. 

33 SHORT EM MALHA TIPO COLEGIAL PA 
Short em malha tipo COLEGIAL PA. Composição: 65% 
poliéster, 35% algodão. Gramatura do tecido: 295g/m2. 
Cós de elástico largo e cordão em nylon. Com dois 
bolsos frontais embutidos, tipo faca. Com faixa refletiva 
de cinco centímetros costurada sobre tecido de cor 
fluorescente, circundando as pernas acima do joelho. 
Cor do tecido a definir. Tamanhos a definir.  
Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em 
caixas de papelão, resistentes ao empilhamento, 
separadas por tamanho. Dentro das caixas, cada peça 
deverá ser embalada individualmente em saco plástico, 
contendo na parte externa identificação do tamanho da 
peça. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. 
Observação: antes da confecção definitiva, a licitante 
contratada deverá apresentar uma peça pronta para 
aprovação.  
 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 150 unidades.  
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FAVOR CARIMBAR O ORÇAMENTO. 

 
 



                                                                      
 

Razão Social: PETTER UNIFORMES EIRELI – EPP                                                   CNPJ: 16.996.110/0001-95 

Endereço: RUA CORONEL BRITO, Nº 1251, BAIRRO DOS ESTADOS                                

Município: ESTRELA      Estado: RIO GRANDE DO SUL          CEP: 95.880-000 

Telefone: (51) 98629-6861                                                 E-mail: vendas2@petterepis.com.br 

Contato: JOSE OLDEMAR PETTER                                             

Dados Bancários: Banco Sicredi – 748           Agência: 0179           Conta Corrente: 63.742-3            
 
LOTE 01 – CAMISA SOCIAL 

Nº ITEM   Especificação Unidade Quant. Valor Unit. R$ Valor total R$ 

01 Camisa feminina manga longa, em tecido tricoline com elastano, 27% 
elastano 68% algodão e 5% poliéster; na cor azul celeste; 02 pensas frontais 
e 02 pensas traseiras; 02 bolsos frontais; 01 faixa refletiva na cor cinza na 
altura da cintura medindo 02 cm de largura; 01 faixa refletiva na cor cinza 
em cada braço (em forma circular) de 02 cm de largura cada, com 
durabilidade para lavagem e exposição ao sol.  
 
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 
esgaçamento. 
 
Sutache de identificação medindo 10 cm de comprimento e 02 cm de altura 
na cor preta, velcro fêmea costurado na 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 aos tamanhos solicitados, com punho fechado 
por 01 caseado e 01 botão, aplicação do Brasão do Município de Francisco 
Beltrão na manga direita de quem veste e na manga esquerda (de quem 
veste) bordado o logo do Departamento de Trânsito, os bordados devem ser 
nas cores originais;  
 
Bolsos: 02 (dois) bolsos frontais chapados travetados, na altura do peito 
com 11 cm de profundidade e 11,5 cm de largura e pespontado em todo o 
contorno.  
 
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 
03 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 04 cm 
de largura, a palavra “DE” bordado ao centro medindo 04 cm de 
comprimento por 04 cm de largura e a palavra “TRÂNSITO” bordado na 
parte inferior medindo 20 cm de comprimento por 04 cm de largura. 
  
Tamanhos: todos os tamanhos necessários. 
 
Etiqueta de pano costurado na parte traseira interna do colarinho, com 
indicativo de número de manequim, da firma fornecedora da confecção, do 
fabricante do tecido, da composição do tecido e modo de lavar. 
 
Embalagem: as peças deverão vir envolvidas em sacos plásticos individuais, 
com identificação feminino/masculino e numeração visível. 
 
Modelo disponível no Debetran. 

Imagens ilustrativas: 

UN 120,00 R$ 200,00 R$ 24.000,00 



                                                                      

 

02 Camisa feminina manga curta, tecido tricoline com elastano, 27% elastano 
68% algodão e 5% poliéster, na cor azul celeste; 02 penses frontais e 02 
pensas traseiras; 02 bolsos frontais; 01 faixa refletiva na cor cinza na altura 
da cintura medindo 02 cm de largura; 01 faixa refletiva na cor cinza em cada 
braço (em forma circular) de 02 cm de largura cada, com durabilidade para 
lavagem e exposição ao sol.  
 
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 
esgarçamento. 
 
Sutache de identificação medindo 10 cm de comprimento e 02 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 proporcionais aos tamanhos solicitados, aplicação do Brasão 
do Município de Francisco Beltrão na manga direita de quem veste e na 
manga esquerda de quem veste bordado a logo do Departamento de 
Trânsito, os bordados devem ser nas cores originais. 
 
Bolsos: 02 (dois) bolsos frontais chapados travetados, na altura do peito 
com 11 cm de profundidade e 11,5 cm de largura e pespontada em todo o 
contorno.  
 
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 
03 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 04 cm 
de largura, a palavra “DE” bordado ao centro medindo 04 cm de 
comprimento por 04 cm de largura e a palavra “TRÂNSITO” bordado na 
parte inferior medindo 20 cm de comprimento por 04 cm de largura. 
 
Tamanhos: todos os tamanhos necessários. 
 
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 vir envolvidas em sacos plásticos individuais, 
com identificação feminino/masculino e numeração visível. 
 
Modelo disponível no Debetran. 
 
Imagens ilustrativas: 

UN 40,00 R$ 190,00 R$ 7.600,00 



                                                                      

 

03 Camisa masculina manga longa, em tecido tricoline com elastano, 27% 
elastano 68% algodão e 5% poliéster; na cor azul celeste; 02 bolsos frontais; 
01 faixa refletiva na cor cinza na altura da cintura medindo 02 cm de largura; 
01 faixa refletiva na cor cinza em cada braço (em forma circular) de 02 cm 
de largura cada, com durabilidade para lavagem e exposição ao sol.  
 
Abertura frontal e fechamento através de botões e caseados na no sentido 
vertical, 01 botão adicional reservam costurados 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 
esgarçamento. 
 
Sutache de identificação medindo 10 cm de comprimento e 02 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 aos tamanhos solicitados, com punho fechado 
por 01 caseado e 01 botão, aplicação do Brasão do Município de Francisco 
Beltrão na manga direita de quem veste, e na manga esquerda (de quem 
veste) bordado a logo do Departamento de Trânsito, os bordados devem ser 
nas cores originais. 
 
Bolsos: 02 (dois) bolsos frontais chapados travetados, na altura do peito 
com 11 cm de profundidade e 11,5 cm de largura e pespontado em todo o 
contorno.  
 
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 
3 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 04 cm 
de largura, a palavra “DE” bordado ao centro medindo 04 cm de 
comprimento por 04 cm de largura e a palavra “TRÂNSITO” bordado na 
parte inferior medindo 20 cm de comprimento por 04 cm de largura. 
 
 Tamanhos: todos os tamanhos necessários. 
 
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 vir envolvidas em sacos plásticos individuais, 
com identificação feminino/masculino e numeração visível. 
 
Modelo disponível no Debetran. 

Imagens ilustrativas anexas. 

UN 50,00 R$ 200,00 R$ 10.000,00 



                                                                      

 

04 Camisa masculina manga curta, em tecido tricoline com elastano, 27% 
elastano 68% algodão e 5% poliéster, na cor azul celeste; 02 bolsos frontais; 
01 faixa refletiva na cor cinza na altura da cintura medindo 02 cm de largura; 
01 faixa refletiva na cor cinza em cada braço em forma circular de 02 cm de 
largura cada, com durabilidade para lavagem e exposição ao sol.  
 
Abertura frontal e fechamento através de botões e caseados, 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 02 cm de altura 
na cor preta, velcro fêmea costurado na 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 tamanho solicitado, aplicação do Brasão do 
Município de Francisco Beltrão na manga direita de quem veste e na manga 
esquerda de quem veste bordado a logo do Departamento, os bordados 
devem ser nas cores originais. 
 
Bolsos: 02 (dois) bolsos frontais chapados travetados, na altura do peito 
com 11 cm de profundidade e 11,5 cm de largura e pespontada em todo o 
contorno.  
 
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 
03 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 04 cm 
de largura, a palavra “DE” bordado ao centro medindo 04 cm de 
comprimento por 04 cm de largura e a palavra “TRÂNSITO” bordado na 
parte inferior medindo 20 cm de comprimento por 04 cm de largura. 
 
Tamanhos: todos os tamanhos necessários. 
 
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 vir envolvidas em sacos plásticos individuais, 
com identificação feminino/masculino e numeração visível. 
 
Modelo disponível no Debetran. 

Imagens ilustrativas: 

UN 20,00 R$ 190,00 R$ 3.800,00 



                                                                      

 

 
LOTE 02 – CALÇA, JAQUETA E COLETE - TECIDO RIP STOP 

05 Calça masculina operacional, 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 06 bolsos, fechamento através de botão massa e zíper, 02 

penses na cintura na parte traseira, uma em cada lado, para ajuste da cintura, 

centralizada pelo bolso traseiro, internamente, uma sobra de tecido de 

aproximadamente 04 cm em ambos os lados, para eventuais ajustes da 

cintura se necessário. 

Regulagem: Cintura ajustável com sistema de elásticos embutindo para 

melhor flexibilidade no cós, tecido duplo, com o mesmo tecido da calça, 

medindo 4,5 cm de largura, fechamento através de 01 botão de massa da 

mesma cor do tecido e 01 caseado, 08 passantes do mesmo tecido com 05 cm 

de largura e 06 cm de altura, 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).  

Bolsos: 
02 bolsos frontais, um de cada lado, chapados, com cantos chanfrados e 
abertura arredondada, 23 cm de comprimento por 12 cm de largura, 
(medida considerada em média, devendo ser observada a proporcionalidade 
das numerações). 
 
02 bolsos laterais, um cada lado, 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 07 cm de altura e 

comprimento proporcional ao bolso, fechamento através de velcro interno 

centralizado medindo 2,5 cm de largura por 05 cm de comprimento na 

mesma cor do tecido. 

02 bolsos na parte traseira, um cada lado, chapados com cantos chanfrados 

medindo 17 cm de comprimento por 16 cm de largura (medidas deverão ser 

ajustadas conforme o tamanho da peça) prega macho ao centro, com lapelas 

com 07 cm de altura e comprimento proporcional ao bolso, fechamento 

através de velcro interno centralizado medindo 2,5 cm de largura por 05 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 necessários. 
 
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 vir envolvidas em sacos plásticos individuais, 
com identificação feminino/masculino e numeração visível. 
 
Modelo disponível no Debetran. 

UN 50,00 R$ 190,00 R$ 9.500,00 



                                                                      
Imagens ilustrativas: 

 

06 Calça feminina operacional, 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 06 bolsos, fechamento através de botão massa e zíper, 02 

penses na cintura na parte traseira, uma em cada lado, para ajuste da cintura, 

centralizada pelo bolso traseiro, tendo na união do traseiro, internamente, 

uma sobra de tecido de aproximadamente 04 cm em ambos os lados, para 

eventuais ajustes da cintura se necessário. 

Regulagem: Cintura ajustável com sistema de elásticos embutindo para 

melhor flexibilidade no cós, tecido duplo, com o mesmo tecido da calça, 

medindo 4,5 cm de largura, fechamento através de 01 botão de massa da 

mesma cor do tecido e 01 caseado, 08 passantes do mesmo tecido com 05 cm 

de largura e 06 cm de altura, 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).  

Bolsos:  
02 bolsos frontais, um de cada lado, chapados, com cantos chanfrados e 
abertura arredondada, 23 cm de comprimento por 12 cm de largura, 
(medida considerada em média, devendo ser observada a proporcionalidade 
das numerações). 
 
02 bolsos laterais, um cada lado, 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 07 cm de altura e 

comprimento proporcional ao bolso, fechamento através de velcro interno 

centralizado medindo 2,5 cm de largura por 05 cm de comprimento na 

mesma cor do tecido. 

02 bolsos na parte traseira, um cada lado, 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 07 cm de altura e comprimento proporcional ao bolso, 

fechamento através de velcro interno centralizado medindo 2,5 cm de 

largura por 05 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 necessários. 
 
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 vir envolvidas em sacos plásticos individuais, 
com identificação feminino/masculino e numeração visível. 
 
Modelo disponível no Debetran. 

UN 120,00 R$ 190,00 R$ 22.800,00 



                                                                      
Imagens ilustrativas: 

 

 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 Rip Sto cor azul marinho, forrada com 
matelassê na mesma cor do tecido. Dispostas de 01 faixa refletiva medindo 
03 cm de largura na cor cinza disposta na altura da cintura e 01 faixa refletiva 
na cor cinza com 03 cm de largura  dispostas de forma circular em torno da 
manga a 20 cm da costura do ombro. Ambas as faixas com durabilidade para 
lavagem e exposição ao sol 
 
Abertura frontal com fechamento por zíper máster fino destacável, com 
cobertura para zíper.  
 
Bolsos: 02 bolsos embutidos na parte frontal superior; 02 bolsos tipo faca 
na parte frontal inferiores, embutidos com fechamento em zíper de nylon na 
mesma cor do tecido; 02 bolsos frontais embutidos na parte superior 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 
04 cm de largura no ombro junto à manga, 01 botão de metal afixado por 
pressão sobre a costura do ombro. 
 
Manga longa: na manga direita de quem veste, bordado a Bandeira do 
Município de Francisco Beltrão nas cores originais, na manga esquerda de 
quem veste bordado a logo do Departamento de trânsito nas cores originais. 
 
Barra: 02 cm de largura com elástico roliço preto e estrangulador para 
regulagem nas laterais.  
 
Sutache de identificação: medindo 10 cm de comprimento e 02 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 centralizado 
“AGENTE DE TRÂNSITO”, na cor amarelo.  A palavra “AGENTE” bordada em 
semicírculo na parte superior medindo 18 cm comprimento por 04 cm de 
largura, a palavra “DE” bordado ao centro medindo 06 cm de comprimento 
por 04 cm de largura e a palavra “TRÂNSITO” bordado na parte inferior 
medindo 24 cm de comprimento por 04 cm de largura. 
 
Tamanhos: todos os tamanhos necessários. 
 
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 vir envolvidas em sacos plásticos individuais, 
com identificação feminino/masculino e numeração visível. 
 
Modelo disponível no Debetran. 
 
Imagens ilustrativas. 
 

UN 80,00 R$ 290,00 R$ 23.200,00 



                                                                      

 

 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; elásticos na barra inferior de 10 cm de largura 

e 04 cm de altura (um no lado direito e outro no lado esquerdo da parte 

traseira); faixa refletiva na cor cinza medindo 03 cm de largura  fixada em 

toda sua extensão. 

Sutache de identificação medindo 10 cm de comprimento e 02 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 05 cm de comprimento 
por 02 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 medindo 18 cm comprimento por 04 cm 
de largura, a palavra “DE” bordado ao centro medindo 06 cm de 
comprimento por 04 cm de largura e a palavra “TRÂNSITO” bordado na 
parte inferior medindo 24 cm de comprimento por 04 cm de largura. 
 
Tamanhos: todos os tamanhos necessários. 
 
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 vir envolvidas em sacos plásticos individuais, 
com identificação feminino/masculino e numeração visível. 
 
Modelo disponível no Debetran. 
 
Imagens ilustrativas. 

 

UN 60,00 R$ 190,00 R$ 11.400,00 



                                                                      
 
LOTE 03 – CAMISA POLO 

07 Camisa gola polo: tecido Piquê, 50% algodão e 50% poliéster, na cor azul 
Royal. 
 
Botão: 03 botões frontais no peitilho na mesma cor do tecido, com 04 furos 
e abaulado na parte superior. 
 
Gola – retilínea, com reforço em todo o decote. 
 
Peitilho: com entretela fusionada, medindo 13 cm de comprimento pronto e 
03 cm de largura. 
 
Mangas curtas: proporcionais ao manequim, bordado na manga direita de 
quem veste o Brasão do Município de Francisco Beltrão e na manga esquerda 
(de quem veste) bordado a bandeira do Município de Francisco Beltrão, os 
bordado devem ser nas cores originais ambos centralizados pela costura do 
ombro. 
 
Frente: Lado esquerdo de quem veste na altura do peito deverá ser bordado 
a logo do Departamento Beltronense de Trânsito – Debetran, nas cores 
originais. 
 
Tamanhos: todos os tamanhos necessários. 
 
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 vir envolvidas em sacos plásticos individuais, 
com identificação feminino/masculino e numeração visível. 
 
Modelo disponível no Debetran. 
 
Imagens ilustrativas. 
 

 

UN 60,00 R$ 159,00 R$ 9.540,00 

 
LOTE 04 - CAMISETA 

08 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 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 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 necessários. 
 
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 vir envolvidas em sacos plásticos individuais, 
com identificação feminino/masculino e numeração visível. 
 
Modelo e arte a ser definida pelo Debetran. 
 

UN 150,00 R$ 89,00 R$ 13.350,00 

 
Validade do orçamento: 60 (sessenta) dias. 
 

Valor total dos itens R$ 146.590,00 (cento e quarenta e seis mil quinhentos e noventa reais). 
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