MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
Processo n° 9.576/2020
Pregão Eletrônico nº. 27/2020
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
A Sra. Carla Renata Hissnauer, na qualidade de Autoridade Competente por
delegação prevista no Decreto Municipal 1.245/2020 e fundamentada nos elementos constantes dos
autos da licitação acima e acolhendo o julgamento do(a) Pregoeiro(a), HOMOLOGO os atos do
procedimento licitatório, conforme discriminado a seguir:
Valor
Valor
Item Unid. Qtd.
Descrição
Marca
Unitário
Total

01

Unid.

62

GANDOLA MANGA CURTA: Camisa
tipo Militar, confeccionada em tecido Rip
Stop, na cor Azul Marinho Noite, com pala
traseira dupla reta; com 2 bolsos na altura
do peito, com prega macho e tampas com
botão na cor azul, com abertura para caneta
no bolso esquerdo, com velcro fêmea para
identificação acima do bolso direito 2,0 cm
x 11 cm; com platina nos ombros; gola
entretelada; bordado eletrônico a laser na
manga esquerda a bandeira do Município de
Porto Ferreira e lado direito bordado
eletrônico a laser do Brasão da GCM.
ESPECIFICAÇÃO
DA
GANDOLA
MANGA CURTA
a-) Talhe – de camisa esporte levemente
cinturada, com bainha de 1 cm aberta em
toda extensão, abotoada por 06 (seis) botões
de massa na cor do tecido;
b-) Gola – esporte, com entretela, largura de
6 a 8 cm (para todos os tamanhos),
pespontada;
c-) Mangas - curtas com bainhas fixas de 2
cm, pespontadas duplamente;
d-) traseiro – com pala reta, pespontadas,
tecido duplo, e uma prega de cada lado,
distando 8 cm de costura de manga e 1 cm
de profundidade.
e-) Platinas embutidas na costura da manga
com 5 cm de largura na base e 5 cm na
extremidade com cantos oitavados e a
medida do comprimento variando de acordo
com o tamanho da gandola, pespontadas,
com um caseado no sentido longitudinal a 1
cm do bico.
f-) Bolsos- 02 (dois), retangulares com
prega macho de 3 cm, pesponto duplo e
cantos inferiores oitavados, aplicados um de
cada lado do dianteiro, na altura do tórax,
com um caseado no sentido longitudinal a
01 cm da parte inferior a portinhola na
mesma cor do tecido, no bolso esquerdo terá
abertura de para caneta, acabada em travete.
As medidas serão proporcionais ao tamanho
do manequim;
g-) Bandeira do Município - será fixada a 5
cm da costura da parte superior da parte
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Própria

R$ 57,90

R$ 3.589,80
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02

Unid.

31

esquerda. Bordada no tamanho 4,5 cm de
altura x 7,5 cm comprimento, no formato e
cores originais, confeccionado em bordado
de
primeira
qualidade,
com
aproximadamente 32.000 pontos, totalmente
matizados
h-) Brasão da GCM - será bordado
eletrônico a laser a 5 cm da costura da parte
superior da manga direita e o bordado
eletrônico a laser no tamanho 7,5 de largura
X 9 de altura, confeccionado em bordado de
primeira qualidade, com aproximadamente
32.000 pontos, totalmente matizados.
GANDOLA TÀTICA MANGA LONGA:
(comprimento até a virilha), sem forro,
manga longa mais larga; com carcela maior
para dobrar as mangas até em cima; com
quarto bolsos tipo fole, com prega fêmea e
tampas com botões e vista; com transpasse
na gola; fechamento frontal com botões e
vista; com pregas traseiras (1 cada lado);
com duto para cadarço na cintura; com forro
acolchoado no cotovelo; com velcro para
identificação acima do bolso direito 2,0 x 11
cm., com bordados na manga esquerda da
bandeira de Porto Ferreira medindo 4,5 de
altura x 7,5 cm de largura no formato
original e na manga direita bordado o Brasão
da GCM medindo 7,5 cm de largura x 9 cm
de altura na altura do peito lado esquerdo
brasão da GCM medindo 6cm de altura x 4
cm de largura.
ESPECIFICAÇÃO
DA
GANDOLA
TATICA - terá uma carcela de 3,5 cm;
a-) Talhe – de camisa esporte levemente
cinturada, com bainha de 1 cm aberta em
toda extensão, abotoada por 06 (seis) botões
de massa;
b-) Gola – esporte, com entretela, largura de
6 a 8 cm (para todos os tamanhos),
pespontada;
c-) Mangas longas, punho com 5 cm a 6 cm
de largura com um caseado para fechamento
com botão na cor azul escuro da mesma cor
do tecido, pespontadas duplamente;
d-) traseiro – com pala reta, pespontadas,
tecido duplo, e uma prega de cada lado,
distando 8 cm de costura de manga e 1 cm
de profundidade.
e-) Platinas embutidas na costura da manga,
com 5 cm de largura na base e 5 cm na
extremidade e a medida do comprimento
variando de acordo com o tamanho da
gandola, pespontadas, com um caseado no
sentido longitudinal a 1 cm do bico.
f-) Bolsos- com quarto bolsos tipo fole, com
prega fêmea e tampas com um caseado no
sentido longitudinal a 01 cm da parte
inferior com botões para fechamento na
mesma cor do tecido, a portinhola na mesma
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Própria

R$ 67,99

R$ 2.107,69
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Unid.
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cor do tecido , retangulares com prega
macho de 3 cm, pesponto duplo e cantos
inferiores oitavados, aplicados dois de cada
lado do dianteiro, na altura do tórax, no
bolso esquerdo terá abertura de para caneta,
acabada em travete. As medidas serão
proporcionais ao tamanho do manequim;
g-) Bandeira do Município – será fixada a 5
cm da costura da parte superior da manga e
centralizada,
bordada
no
tamanho
aproximado 4,5 de alt. x 7,5 cm de largura,
confeccionado em bordado de primeira
qualidade, com aproximadamente 32.000
pontos, totalmente matizados
h-) Brasão da GCM – será fixada a 5 cm da
costura da parte superior da manga e
centralizada,
bordada
no
tamanho
aproximado 9,0 de altura x 7,5 cm de
largura, confeccionado em bordado de
primeira qualidade, com aproximadamente
32.000 pontos, totalmente matizados
i-) Brasão da GCM – será fixado na altura
do peito, do lado esquerdo, bordado no
tamanho de 6 cm de altura x 04 de largura,
no formato original, confeccionado em
bordado de primeira qualidade, com
aproximadamente 32.000 pontos, totalmente
matizados.
CALÇA TÁTICA: confeccionada em RIP
STOP na cor azul marinho noite; com zíper
de metal; com bolso superior forrado tipo
faca, bolsos com prega macho e tampas com
botões na mesma cor do tecido tipo massa
quatro furos nas laterais das pernas e no
traseiro; com reforços de tecido interno no
gancho traseiro e nos joelhos.
DESCRIÇÃO DA CALÇA TÁTICA, tendo
sobra de tecido em toda a extremidade não
inferior a 1,5 cm e na emenda do traseiro 2,0
cm, possibilitando o alargamento da calça
até 3 cm ou estreitamento até 4 cm, as
costuras laterais deverão ser rebatidas;
a-) o ponto no fechamento do gancho
TRASEIRO tem que ser CORRENTE;
b-) as ilhargas e entre pernas em interlock
bitola média (1 cm);
c-) pesponto em ponto corrente;
d-) Cintura: com passadores externos para
cinto, do mesmo tecido, pespontados com
costuras laterais de 7 cm de altura
distribuído
conforme
tamanho
do
manequim.
e-) o cós deverá ser entretelado e forrado em
toda extensão (4 cm de largura), abotoado
por botão na cor do tecido, forrado com o
mesmo tecido dos bolsos;
f-) Braguilha: forrada com o mesmo tecido e
fechada por zíper de metal na cor do tecido,
com travete na parte inferior;
g-) Bolsos frontais tipo faca, com duplo
pesponto, com revel fixo na abertura,
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R$ 74,99

R$ 4.649,38
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Unid.

62

07

Unid.

31

forrado, indo até a braguilha, overlocada e
com travetes nas extremidades da abertura
da boca;
h-) Bolsos traseiros: com prega fêmea e
tampas com um caseado no sentido
longitudinal a 01 cm da parte inferior com
botões para fechamento na mesma cor do
tecido, a portinhola na mesma cor do tecido,
retangulares com prega macho de 3 cm,
pesponto duplo. As medidas serão
proporcionais ao tamanho do manequim;
i-)Bolsos laterais: um cada lado nas laterais
da coxa com prega fêmea e tampas com um
caseado no sentido longitudinal a 01 cm da
parte inferior com botões para fechamento
na mesma cor do tecido, a portinhola na
mesma cor do tecido , retangulares com
prega macho de 8 cm, pesponto duplo. As
medidas serão proporcionais ao tamanho do
manequim.
CAMISETA AZUL MARINHO NOITE:
Confeccionada em malha fria, gola careca
com ribana, manga curta, no canto esquerdo
brasão da GCM medindo 6,0 X 4,0 na altura
do peito, no formato e cores originais,
confeccionado em bordado eletrônico a laser
com
de
primeira
qualidade,
aproximadamente 32.000 pontos, totalmente
matizados e nas costas o processo de
silkscreen “GUARDA CIVIL” (meia lua) e
PORTO FERREIRA (reto) na cor Branco.
O produto deverá apresentar limpeza de fios
e das linhas excedentes de costuras e
bordados; as costuras e bordados não
poderão apresentar descontinuidades e ou
desvios externos; as costuras devem ser
planas, o produto não poderá apresentar
desfiamentos na superfície do tecido e nos
bordados, nem esmagamento de costuras; as
bordas do tecido deverão ser overlocadas,
com acabamento de alta qualidade e
excelente aspecto visual.
Processo de costura: costura deverá ser
executada dentro dos padrões de alta
qualidade e excelente acabamento, o produto
não poderá apresentar desfiamento e
sobreposição de costuras.
TARJETAS - confeccionada em rip stop na
cor azul marinho noite com bordados na cor
dourado, posto /graduação, nome de guerra
e tipo sanguíneo, confeccionado em
bordado de primeira qualidade, com
aproximadamente
32.000
pontos,
totalmente matizados, medindo 11 cm de
largura x 2 cm de altura; a tarjeta deverá ser
fixada sobre velcro macho.

Própria

R$ 22,99

R$ 1.425,38

Própria

R$ 8,50

R$ 263,50

VALOR TOTAL R$ 12.035,75
Itens acima: BERNARDINO DA LUZ & SANTOS LTDA. ME – CNPJ. 13.936.073/0001-31
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Unid.

62

06

Unid.

31

08

Unid.

06

Descrição
BONÉ – Modelo Militar na cor Azul
Marinho Noite, em tecido Rip Stop,
sem regulador traseiro, com faixa
quadriculada nas laterais e parte frontal
com 2 cm, e na parte frontal, acima da
faixa quadriculada, deverá conter o
brasão da Guarda Civil Municipal de
Porto Ferreira, no tamanho aproximado
de 4,0 x 3,0 cm, no formato e cores
originais, com bordado de primeira
qualidade, com aproximadamente
32.000 pontos, totalmente matizado
CINTO - Confeccionado em poliamida,
com 2,0mm espessura, na cor azul
marinho, modelo unissex, tipo b.4;
Tamanho 1,30m, na largura de 30 mm,
fechado por fivela de latão cromada,
com rolete recartilhado, com 31 mm x
40 mm (l x c), na espessura de 1 mm,
com a sigla GC ou GCM, em alto
relevo; Com ponteira em material
igual, com 30 mm de largura.
JAQUETA
DE
INVERNO:
Confeccionada em nylon Rip Stop tipo
cordura, na cor Azul Marinho Noite,
tipo PM, com elástico na cintura, com
forro em matelassê descartável preso
por
zíper;
com
velcro
para
identificação no canto superior direito
na altura do peito, medindo 2 cm x 11
cm; reforços em EVA no tórax, ombro
e cotovelos; 02 bolsos internos,
embutidos tipo bolso de paletó e 2
bolsos externos inferiores, embutidos,
tipo bolso de peito de paletó, aplicados
em diagonal no dianteiro com canto
vivo, com duplo pesponto; na manga
esquerda bordado eletrônico a laser da
bandeira do Município de Porto
Ferreira conforme modelo 01 medindo
4,5 cm x 7,5 cm, sendo sua aplicação a
5 cm abaixo da costura do ombro; será
fixada a 5 cm da costura da parte
superior da manga e centralizada,
bordada no tamanho aproximado 9,0 de
altura x 7,5 cm de largura, o brasão da
Guarda Civil Municipal de Porto
Ferreira bordado de primeira qualidade,
com aproximadamente 32.000 pontos,
totalmente matizados; na parte traseira
(costas) deverá ter bordado eletrônico a
laser com o descritivo “ GUARDA
CIVIL ” (meia lua) e “PORTO
FERREIRA”( reto) na cor branca; na
parte da frente, no canto esquerdo na
altura do peito brasão da GCM
medindo 6,0 X 4,0, no formato e cores
originais, confeccionado em bordado

-5-

Marca

Valor
Unitário

Valor
Total

Própria

R$ 28,00

R$ 1.736,00

Própria

R$ 25,00

R$ 775,00

Própria

R$ 648,00

R$ 3.888,00
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eletrônico a laser de primeira
qualidade, com aproximadamente
32.000 pontos, totalmente matizados;
zíper: iniciará na base da jaqueta e
terminará a 1cm da costura (base) da
gola; platinas serão do mesmo tecido,
formato retangular e terminando em
bico, terão duplo pesponto, com
caseado tipo olho de sentido
longitudinal a 01 cm do bico, as
platinas serão centralizadas entre a
costura do dianteiro com o traseiro e
suas bases serão embutidas na costura
das mangas, sendo as medidas
proporcionais aos manequins; mangas:
compridas, sem canhão, com duplo
pesponto, terminando em (elástico)
sanfonado de primeira qualidade nos
punhos, com 5 cm a 6 cm de largura ,
sendo do mesmo tecido; gola: tipo
esporte, aberto como as das jaquetas
comuns, duplo pesponto; cós em
elástico sanfonado de primeira
qualidade em todo o traseiro onde
terminará dos dois lados no mesmo
tecido da jaqueta, havendo transpasse
do lado esquerdo sobre o direito com
aproximadamente 4 cm; deverá ser
fixado no lado esquerdo do cos e nas
extremidades botão de pressão em latão
de primeira qualidade, na cor do tecido
(azul marinho noturno), para abotoar o
transpasse;

VALOR TOTAL R$ 6.399,00
Itens acima: QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA. ME.
CNPJ. 51.189.926/0001-08
Autorizando a convocação do adjudicatário para assinatura do contrato ou retirada de termos
equivalentes, com fulcro no inciso XXII, do art. 4, da Lei Federal nº. 10.520/02.
Porto Ferreira, 30 de julho de 2020.

Carla Renata Hissnauer
Autoridade Competente

-6-

