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EspecificaçãoNº Unid.Quantidade Valor Unitário Valor Total

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

MarcaLote

1 UNI Bermuda em helanca: Em malha de helanca,
composição 100% Poliamida, gramatura
260gr/m², - na Cor Verde Escuro Pantone 2410
C ou aproximado.  Cintura com elástico de 4
cm costurado em máquina overlock e rebatido
em máquina catraca com 4 agulhas. Bainha da
bermuda costurada em máquina galoneira 2
agulhas, com 2cm de largura. Bolsos na frente,
nas laterais direita e esquerda da bermuda, em
malha de helanca, composição 100%
Poliamida, gramatura 260gr/m², na Cor Verde
Escuro Pantone 2410 C ou aproximado, sendo
pespontados com máquina reta de uma agulha
com largura de 1,0 cm.  As duas laterais da
bermuda, deverão conter um filete de 5 mm
acabado na peça, costurado em máquina
overlock, na cor Amarela, em malha fio 100%
poliéster, com gramatura de 160 gr/m².
Fechamento interno (gancho, entre pernas,
fixação do elástico e das laterais) costurado em
máquina overlock, feitos com fios 100%
poliéster, nº 120 na cor do tecido
predominante.  Etiqueta interna, com
logomarca do fabricante, CNPJ, numeração da

44,3900 46.609,501.050,000 ___________1 - UNIFORMES
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peça, composição do tecido, instrução de
lavagem. Localizada no centro do gancho
traseiro, pregada em máquina overlock 1
agulha. ESTAMPA. Na parte da frente, no lado
esquerdo de quem veste a peça, deverá ser
aplicado a logo do Município de Santa Cecília,
em Silk-Screen de alta definição. Localização:
Início a 5,0 cm da lateral e 5,0 cm do final da
barra.

2 UNI Calça em Helanca: Em malha de helanca
composição 100% Poliamida, gramatura 260
gr/m², na Cor Verde Escuro Pantone 2410 C ou
aproximado - Cintura com elástico de 4 cm com
cordão interno costurado em máquina overlock
e rebatido em máquina catraca 4 agulhas. Na
parte da frente centralizado no cós abertura
para saída do cordão. Bolsos na frente, na
lateral direita e esquerda da calça, deverá ser
costurado dois bolsos embutidos, em malha de
helanca, composição 100% Poliamida,
gramatura 260 gr/m², na Cor Verde Escuro
Pantone 2410 C ou aproximado, sendo
pespontados com máquina reta de uma agulha
com largura de 1,0cm.As duas laterais da
calça, deverão conter um filete de 5 mm
acabado na peça, costurado em máquina
overlock, na cor Amarela, em malha 100%
Poliéster, com gramatura de 160 gr/m².Barra da
calça deverá ser costurada em máquina
galoneira com 2 agulhas, com 2cm de largura.
Fechamento interno (gancho, entre pernas,
fixação do elástico e das laterais) costurado em
máquina overlock, feitos com fios 100%
poliéster, nº 120 na cor do tecido
predominante.Etiqueta interna, com logomarca
do fabricante, CNPJ, numeração da peça,
composição do tecido, instrução de lavagem.
Sem estampa.

55,8900 117.369,002.100,000 ___________1 - UNIFORMES

3 UNI Camiseta Manga Curta: Corpo na cor branca,
confeccionado com meia malha fio mistura
intima, composição 70% poliéster 30 % Modal,
com gramatura de 165 g/m² - Mangas em
malha, na Cor Verde Escuro Pantone 2410 C

33,4700 70.287,002.100,000 ___________1 - UNIFORMES
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ou aproximado, composição 67% poliéster 33%
Viscose, com gramatura de 165 g/m², com
manga sobreposta na Cor Amarela,
composição 67% poliéster 33% Viscose, com
gramatura de 165 g/m² (conforme ilustração do
produto). Gola redonda em Ribana 1x1, na Cor
Verde Escuro Pantone 2410 C ou aproximado,
Gramatura mínima 240g/m² na largura de 2cm,
rebater na máquina cobertura de 2 agulhas
com bitola larga. Barra do corpo deverá ser
costurada em máquina cobertura de 2 agulhas
na largura de 2cm com bitola larga. Manga
costura interna máquina overlock, barra
costurar na máquina cobertura de 2 agulhas na
largura de 2cm com bitola larga, costuras
internas do corpo em overlock, feitas com fios
100% poliéster, nº 120 na cor do tecido
predominante. Etiqueta interna com as
identificações com tecido na cor branco, com
logomarca do fabricante, CNPJ, tamanho da
peça, composição do tecido, instrução de
lavagem. Com localização no centro do decote
das costas, costurada em overlock 1 agulha.
Estampas em processo silkscreen em alta
definição. Na parte da frente no lado esquerdo
de quem veste a peça, deverá conter a logo do
Município de Santa Cecília. Localização:
Centro da estampa rente ao final da cava e o
ponto mais alto do ombro. A estampa das
costas localizada na parte superior,
centralizada, a escrita PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA, na mesma
cor do tecido verde das mangas.

4 UNI Jaqueta em Helanca: Em malha de helanca
composição 100% Poliamida, gramatura 260
gr/m², na Cor Verde Escuro Pantone 2410 C ou
aproximado - Gola modelo esporte com Capuz
em helanca Cor Verde Escuro Pantone 2410 C
ou aproximado do lado externo e na cor
amarela na parte de interna do capuz conforme
ilustração técnica. A jaqueta deverá ter bolsos
embutidos na frente, sendo na lateral direita e
esquerda, costurado dois bolsos, sendo
pespontados com máquina reta de uma agulha

97,9200 205.632,002.100,000 ___________1 - UNIFORMES
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com largura de 1,0 cm, em helanca,
composição 100% Poliamida, gramatura
260gr/m², Cor Verde Escuro Pantone 2410 C
ou aproximado. Em ambos os lados externos
dos bolsos na parte da frente recorte com
acabamento em filete amarelo na junção das
partes. Punhos e barra do corpo costurados em
barra em máquina cobertura de 2 agulhas na
largura de 2cm com bitola larga. A etiqueta
deverá ser interna, contendo logomarca do
fabricante, CNPJ, numeração da peça,
composição do tecido, instrução de lavagem,
sendo costurada no centro do decote das
costas com máquina overlock. Costuras
externas e de acabamentos com fios 100%
poliéster, nº 120 na cor do tecido
predominante. Zíper de nylon destacável, na
Cor Verde Escuro Pantone 2410 C ou
aproximado, no mesmo tom do tecido, pregado
e pespontado em máquina reta 1 agulha com
1,0cm acabado na peça, desde o início da
barra até o final da gola. Costuras internas em
máquina overlock, feitas com fios 100%
poliéster, nº 120 na cor do tecido
predominante. ESTAMPA: JAQUETA EM
HELANCA: Na parte da frente, no lado
esquerdo de quem veste a peça, deverá ser
aplicado a logo do Município de Santa Cecília,
em Silk-Screen em alta definição. Localização:
Centralizada rente ao final da cava e o ponto
mais alto do ombro. A estampa das costas em
processo silkscreen, localizada na parte
superior das costas, centralizado, a escrita
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
CECÍLIA, na cor branca conforme ilustração do
produto.

5 UNI Mochila escolar Fundamental: Mochila
confeccionada em tecido em nylon “RIP STOP”
na Cor Verde Escuro Pantone 2410 C ou
aproximado - composição de 100% poliéster,
urdume 40 fios por cm e título do fio 75/36,
trama com 34 fios por cm e título do fio 150/48
e gramatura aproximada de 168 gramas por
metro linear (1 metro de comprimento por 1,60

72,5000 90.625,001.250,000 ___________2 - MOCHILAS
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metros de largura). O material deverá ser
revestido por uma camada de PVC
(plastificado), na cor incolor. Após a
plastificação deverá possuir aproximadamente
400 gramas por metro linear (1 metro de
comprimento por 1,60 metros de largura). O
material deverá possuir formas de quadrado
com 03 mm de altura por 03 mm de largura.
Corpo principal nas seguintes dimensões: 40
cm de altura x 32 cm de comprimento e 14 cm
de profundidade. Frente e costa na Cor Verde
Escuro Pantone 2410 C ou aproximado, foles
do zíper na Cor Verde Escuro Pantone 2410 C
ou aproximado, e fole inferior e fundo na Cor
Verde Escuro Pantone 2410 C ou aproximado.
Fechamento em zíper de nº 6, na cor verde,
com 54 cm de comprimento.
Bolso frontal inferior no mesmo tecido rip stop
Cor Verde Escuro Pantone 2410 C ou
aproximado, com 21 cm de comprimento, 15
cm de altura, 3,5 cm de profundidade.
Fechamento com zíper nº 6, na cor preto com
32 cm de comprimento. Alça de mão em fita
100% polipropileno de 4 cm de largura na cor
amarela, com 20 cm de comprimento, fixada na
parte superior do foles do zíper.
Alças de costa em tecido no mesmo rip stop
Cor Verde Escuro Pantone 2410 C ou
aproximado, com 6 cm de largura, e 35 cm de
comprimento, com enchimento em espuma
pack de 4 mm de espessura, com reforço
costurado por toda sua extensão em fita 100%
polipropileno de 2,5 cm de largura na cor
Amarela. Alça inferior em fita 100%
polipropileno de 4 cm de largura na cor
amarela com 40 cm de comprimento, fixada em
triângulo de reforço no mesmo tecido rip stop
Cor Verde Escuro Pantone 2410 C ou
aproximado, com 9cm de altura e 5 cm de
comprimento, com costura em forma de
quadrado para maior resistência.  Junção das
alças em fecho tipo regulador/passador triplo
com 04 cm de largura, confeccionado em
material politereftalato de etileno, na cor preto.
Os reguladores deverão ser fixados nas alças
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superiores com fita de polipropileno de 4 cm de
largura, pregadas/costuradas em forma de
quadrado para dar maior resistência.As
costuras internas deverão ser recobertas com
tecido não tecido na cor preto (TNT), com 2,5
cm de largura. As costuras da mochila deverão
ser feitas com linha número 60, 100%
poliamida, na cor preto. Na parte interna da
mochila deverá ser costurada uma etiqueta de
identificação do fabricante, contendo nome da
empresa, número do CNPJ e composição do
material. Estampa. Logotipo: na mochila deverá
ter uma estampa do Brasão da Prefeitura
Municipal centralizado na parte frontal da
mochila, em silkscreen, em serigrafia de alto
relevo.

6 UNI Mochila escolar Infantil: Mochila confeccionada
em tecido em nylon “RIP STOP” - na Cor Verde
Escuro Pantone 2410 C ou aproximado,
composição de 100% poliéster, urdume 40 fios
por cm e título do fio 75/36, trama com 34 fios
por cm e título do fio 150/48 e gramatura
aproximada de 168 gramas por metro linear (1
metro de comprimento por 1,60 metros de
largura). O material deverá ser revestido por
uma camada de PVC (plastificado), na cor
incolor. Após a plastificação deverá possuir
aproximadamente 400 gramas por metro linear
(1 metro de comprimento por 1,60 metros de
largura). O material deverá possuir formas de
quadrado com 03 mm de altura por 03 mm de
largura. Corpo principal nas seguintes
dimensões: 31 cm de altura x 23 cm de
comprimento e 12 cm de profundidade. Frente
e costa na Cor Verde Escuro Pantone 2410 C
ou aproximado, foles do zíper na Cor Verde
Escuro Pantone 2410 C ou aproximado, e fole
inferior e fundo na Cor Verde Escuro Pantone
2410 C ou aproximado. Fechamento em zíper
de nº 6, na cor Verde Bandeira, com 54 cm de
comprimento. Bolso frontal inferior no mesmo
tecido rip stop Cor Verde Escuro Pantone 2410
C ou aproximado, com 19 cm de comprimento,
15 cm de altura, 3,5 cm de profundidade.

72,5000 61.625,00850,000 ___________2 - MOCHILAS
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Fechamento com zíper nº 6, na Cor Verde
Escuro Pantone 2410 C ou aproximado com 32
cm de comprimento.
Alça de mão em fita 100% polipropileno de 4
cm de largura na cor amarela, com 20 cm de
comprimento, fixada na parte superior dos foles
do zíper. Alças de costa em tecido no mesmo
rip stop Cor Verde Escuro Pantone 2410 C ou
aproximado, com 6 cm de largura, e 35 cm de
comprimento, com enchimento em espuma
pack de 4 mm de espessura, com reforço
costurado por toda sua extensão em fita 100%
polipropileno de 2,5 cm de largura na cor
amarela.Alça inferior em fita 100% polipropileno
de 4 cm de largura na cor amarela com 40 cm
de comprimento, fixada em triângulo de reforço
no mesmo tecido rip stop Verde Bandeira, com
9cm de altura e 5 cm de comprimento, com
costura em forma de quadrado para maior
resistência. Junção das alças em fecho tipo
regulador/passador triplo com 04 cm de
largura, confeccionado em material
politereftalato de etileno, na cor preto. Os
reguladores deverão ser fixados nas alças
superiores com fita de polipropileno de 4 cm de
largura, pregadas/costuradas em forma de
quadrado para dar maior resistência. As
costuras internas deverão ser recobertas com
tecido não tecido na cor preto (TNT), com 2,5
cm de largura. As costuras da mochila deverão
ser feitas com linha número 60, 100%
poliamida, na cor preto. Na parte interna da
mochila deverá ser costurada uma etiqueta de
identificação do fabricante, contendo nome da
empresa, número do CNPJ e composição do
material. Logotipo: na mochila deverá ter uma
estampa do Brasão da Prefeitura Municipal
centralizado na parte frontal da mochila, em
silkscreen, em serigrafia de alto relevo.

7 UNI Short Saia em Helanca: Em malha de helanca,
composição 100% Poliamida, gramatura 260
gr/m² - na Cor Verde Escuro Pantone 2410 C
ou aproximado. Cintura com elástico de 4 cm
costurado em máquina overlock e rebatido em

42,2200 46.442,001.100,000 ___________1 - UNIFORMES
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máquina catraca 4 agulhas. Bainha da barra
perna e da saia costurada com máquina
galoneira 2 agulhas ficando com 2cm pronta.
Fechamento interno (gancho, entre pernas,
fixação do elástico e das laterais) costurado em
máquina overlock, feitos com fios 100%
poliéster, nº 120 na cor do tecido
predominante. As duas laterais do short saia,
deverão conter um filete de 5 mm acabado na
peça, costurado em máquina overlock, na cor
Amarela, em malha fio 100% poliéster, com
gramatura de 160 gr/m².Etiqueta interna, com
logomarca do fabricante, CNPJ, numeração da
peça, composição do tecido, instrução de
lavagem. Localizada no centro do gancho
traseiro, costurada em máquina overlock 1
agulha. ESTAMPA na parte da frente, no lado
esquerdo de quem veste a peça, deverá ser
aplicado a logo do Município de Santa Cecília,
em Silk-Screen de alta definição. Localização:
Início a 5,0cm da lateral e 5,0cm do final da
barra.

8 UNI Tênis com velcro, COR E MATERIAL DO
CABEDAL E LINGUETA - A gáspea do
cabedal, laterais e lingueta, deverão ser de
lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas
por metro quadrado, na , devendo estar
dublada com sarja também de 100% algodão
desengomado com gramatura mínima de 230
gramas por metro quadrado, totalizando assim
um mínimo de 530 gramas por metro quadrado,
no conjunto. - CONTRA FORTE - O contra forte
se localiza na região do calcanhar entre a lona
externa e a espuma interna. É fabricado em
elastômero vulcanizado flexível de no mínimo
1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua
borda superior na largura mínima de 8 mm
terminando em zero. FORRO - O tênis deve ser
todo forrado internamente com tecido poliéster
(gramatura mínima 130 Gr/m2) na cor Preto,
dublado com espuma de poliuretano de no
mínimo 5 mm de espessura e densidade 26
kg/m3 (quilograma por metro cúbico).

101,9600 76.470,00750,000 ___________3 - TÊNIS
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DEBRUM E COSTURAS - A gáspea deve ser
toda debruada. O debrum será de Gorgurão
com largura mínima de 12 mm e com bordas
que não desfiam. Na mesma cor do cabedal.
Todas as costuras têm de 3 a 4 pontos/cm e
tem um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas
extremidades. As costuras externas
“aparentes” devem ser duplas e afastadas de
2,2 a 2,6 mm entre si. A linha usada deve ser
de poliamida (nylon) número comercial 40, na
cor Verde Bandeira. FECHAMENTO COM
VELCRO - Tênis escolar infantil deve ter
fechamento com uma tira de velcro sendo que
a mesma deverá ter em torno de 40 mm de
largura, podendo variar conforme a escala de
numero a numero,  toda debruada, igual o
cabedal. BIQUEIRA, SOBRE BIQUEIRA,
BANDA LATERAL - Devem ser de uma
Composição elastomérica vulcanizada,
composta por borracha natural (NR), borracha
de butadieno estireno (SBR) e borracha de
etileno propileno dieno (EPDM), sendo estes
componentes preponderantes. Biqueira e sobre
biqueira com espessura mínima de 1,4 mm.
CORES: a Biqueira, Sobre Biqueira e a Banda
Lateral devem ser na cor Branca, o Filete e o
Friso na Cor Verde Escuro Pantone 2410 C ou
aproximado. A sobre biqueira deverá ter
gravação de reforço, tudo similar à ilustração
da vista externa. ETIQUETA – Deverá ser
colocada na parte trazeira do tênis também de
elastômero vulcanizado (mesmo material da
banda lateral) na cor Branca, com escrita do
nome do Órgão.
Palmilha Amortecedora - Palmilha de EVA de
no mínimo 4,5 milímetros de espessura,
dublada com sarja 100% algodão na cor Preta,
com no mínimo 220 gramas por metro
quadrado. SOLA – Peça integrante da base
inferior do calçado. Deverá ser fabricado em
“PU”, Poliuretano poliéster de alta resistência a
hidrolise. Este solado deve ser na cor Verde,
devendo ter a gravação da numeração em
todos os tamanhos de forma permanente, e
formato antiderrapante, similar à ilustração
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abaixo. E na sua base deve acompanhar o
perfil da forma e ser em formato de cunha, com
espessura dianteira (Espessura A) 5
milímetros, e espessura trazeira (Espessura B)
9 milímetros, tolerância admitida +/- 1
milímetro, isso deve ser seguido em todos os
tamanhos.

9 UNI Tênis:  COR E MATERIAL DO CABEDAL E
LINGUETA - A gáspea do cabedal, laterais e
lingueta, deverão ser de lona 100% algodão,
de no mínimo 300 gramas por metro quadrado
- na Cor Verde Escuro Pantone 2410 C ou
aproximado, devendo estar dublada com sarja
também de 100% algodão desengomado com
gramatura mínima de 230 gramas por metro
quadrado, totalizando assim um mínimo de 530
gramas por metro quadrado, no conjunto.
CONTRA FORTE - O contra forte se localiza na
região do calcanhar entre a lona externa e a
espuma interna. É fabricado em elastômero
vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm de
espessura, devendo ser chanfrado em toda sua
borda superior na largura mínima de 8 mm
terminando em zero. FORRO- O tênis deve ser
todo forrado internamente com tecido poliéster
(gramatura mínima 130 Gr/m2) na cor Preto,
dublado com espuma de poliuretano de no
mínimo 5 mm de espessura e densidade 26
kg/m3 (quilograma por metro cúbico). DEBRUM
E COSTURAS - A gáspea deve ser toda
debruada. O debrum será de Gorgurão com
largura mínima de 12 mm e com bordas que
não desfiam. Na mesma cor do cabedal. Todas
as costuras têm de 3 a 4 pontos/cm e tem um
arremate de no mínimo 2 pontos nas
extremidades. As costuras externas
“aparentes” devem ser duplas e afastadas de
2,2 a 2,6 mm entre si. A linha usada deve ser
de poliamida (nylon) número comercial 40, na
Cor Verde Escuro Pantone 2410 C ou
aproximado. CADARÇO / ATACADOR – O
tênis deverá ser entregue com Um par de
cadarço na cor branca, devendo ser de
algodão com fibras sintéticas, armação

101,9600 96.862,00950,000 ___________3 - TÊNIS
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trançada e chata, largura de no mínimo de 7,00
mm e comprimento adequado a cada número.
ILHÓSES – Devem ser de alumínio com
acabamento natural, diâmetro interno mínimo
de 5 mm, composto por duas peças (ilhós e
arruela) nos passadores do cadarço.
BIQUEIRA, SOBRE BIQUEIRA, BANDA
LATERAL - Devem ser de uma Composição
elastomérica vulcanizada, composta por
borracha natural (NR), borracha de butadieno
estireno (SBR) e borracha de etileno propileno
dieno (EPDM), sendo estes componentes
preponderantes. Biqueira e Sobre Biqueira com
espessura mínima de 1,4 mm. - CORES: a
Biqueira, Sobre Biqueira e a Banda Lateral
devem ser na cor Branca, o Filete e o Friso na
Cor Verde Escuro Pantone 2410 C ou
aproximado. A sobre biqueira deverá ter
gravação de reforço, tudo similar à ilustração
da vista externa. ETIQUETA – Deverá ser
colocada na parte trazeira do tênis também de
elastômero vulcanizado (mesmo material da
banda lateral) na cor Branca, com escrita do
nome do Órgão. Palmilha Amortecedora -
Palmilha de EVA de no mínimo 4,5 milímetros
de espessura, dublada com sarja 100%
algodão na cor Preta, com no mínimo 220
gramas por metro quadrado.SOLA – Peça
integrante da base inferior do calçado. Deverá
ser fabricado em “PU”, Poliuretano poliéter de
alta resistência a hidrolise. Este solado deve
ser na cor Verde Bandeira, devendo ter a
gravação da numeração em todos os tamanhos
de forma permanente, e formato
antiderrapante, similar à ilustração abaixo. E na
sua base deve acompanhar o perfil da forma e
ser em formato de cunha, com espessura
dianteira (Espessura A) 5 milímetros, e
espessura trazeira (Espessura B) 9 milímetros,
tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve
ser seguido em todos os tamanhos.

Total Geral:(Valores expressos em Reais R$) 811.921,50

811.921,50Total Lote
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