
TOTAL DO PROCESSO:   515.150,00

Item: 1

Descrição: Bermuda em helanca: Em malha de helanca, composição 100% Poliamida, gramatura 260gr/m², na Cor 
Verde Escuro Pantone 2410 C ou aproximado. Cintura com elastico de 4 cm costurado em maquina overlock e rebatido 
em maquina catraca com 4 agulhas. Bainha da bermuda costurada em maquina galoneira 2 agulhas, com 2cm de 
largura. Bolsos na frente, nas laterais direita e esquerda da bermuda, em malha de helanca, composicao 100% 
Poliamida, gramatura 260gr/mÂ², na Cor Verde Escuro Pantone 2410 C ou aproximado, sendo pespontados com 
maquina reta de uma agulha com largura de 1,0 cm. As duas laterais da bermuda, deverao conter um filete de 5 mm 
acabado na peca, costurado em maquina overlock, na cor Amarela, em malha fio 100% poliester, com gramatura de 
160 gr/mÂ². Fechamento interno (gancho, entre pernas, fixacao do elastico e das laterais) costurado em maquina 
overlock, feitos com fios 100% poliester, nÂº 120 na cor do tecido predominante. Etiqueta interna, com logomarca do 
fabricante, CNPJ, numeracao da peca, composicao do tecido, instrucao de lavagem. Localizada no centro do gancho 
traseiro, pregada em maquina overlock 1 agulha. ESTAMPA. Na parte da frente, no lado esquerdo de quem veste a 
peca, devera ser aplicado a logo do Municipio de Santa Cecilia, em Silk-Screen de alta definicao. Localizacao: Inicio a 
5,0 cm da lateral e 5,0 cm do final da barra.

Quantidade: 1.050 Valor Unit.: 24,00

Unidade: Unidades

Total Item: 25.200,00

Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Item: 2

Descrição: 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 elastico de 4 cm com cordao interno costurado em maquina 
overlock e rebatido em maquina catraca 4 agulhas. Na parte da frente centralizado no cos abertura para saida do 
cordao. Bolsos na frente, na lateral direita e esquerda da calca, devera ser costurado dois bolsos embutidos, em malha 
de helanca, composicao 100% Poliamida, gramatura 260 gr/mÂ², na Cor Verde Escuro Pantone 2410 C ou aproximado, 
sendo pespontados com maquina reta de uma agulha com largura de 1,0cm.As duas laterais da calca, deverao conter 
um filete de 5 mm acabado na peca, costurado em maquina overlock, na cor Amarela, em malha 100% Poliester, com 
gramatura de 160 gr/mÂ².Barra da calca devera ser costurada em maquina galoneira com 2 agulhas, com 2cm de 
largura. Fechamento interno (gancho, entre pernas, fixacao do elastico e das laterais) costurado em maquina overlock, 
feitos com fios 100% poliester, nÂº 120 na cor do tecido predominante.Etiqueta interna, com logomarca do fabricante, 
CNPJ, numeracao da peca, composicao do tecido, instrucao de lavagem. Sem estampa.

Quantidade: 2.100 Valor Unit.: 29,00

Unidade: Unidades

Total Item: 60.900,00

Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Item: 3 Unidade: Unidades Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Quant.: 1 Total: 261.650,00LOTE 1 261.650,00Num: 062

CONFECÇÕES LC EIRELI 09.430.460/0001-24 387.650,00
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Descrição: 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 ou aproximado, composicao 67% poliester 33% Viscose, com gramatura de 165 g/mÂ², com manga sobreposta 
na Cor Amarela, composicao 67% poliester 33% Viscose, com gramatura de 165 g/mÂ² (conforme ilustracao do 
produto). Gola redonda em Ribana 1x1, na Cor Verde Escuro Pantone 2410 C ou aproximado, Gramatura minima 
240g/mÂ² na largura de 2cm, rebater na maquina cobertura de 2 agulhas com bitola larga. Barra do corpo devera ser 
costurada em maquina cobertura de 2 agulhas na largura de 2cm com bitola larga. Manga costura interna maquina 
overlock, barra costurar na maquina cobertura de 2 agulhas na largura de 2cm com bitola larga, costuras internas do 
corpo em overlock, feitas com fios 100% poliester, nÂº 120 na cor do tecido predominante. Etiqueta interna com as 
identificacoes com tecido na cor branco, com logomarca do fabricante, CNPJ, tamanho da peca, composicao do tecido, 
instrucao de lavagem. Com localizacao no centro do decote das costas, costurada em overlock 1 agulha. Estampas em 
processo silkscreen em alta definicao. Na parte da frente no lado esquerdo de quem veste a peca, devera conter a logo 
do Municipio de Santa Cecilia. Localizacao: 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 
CECILIA, na mesma cor do tecido verde das mangas.

Quantidade: 2.100 Valor Unit.: 15,50 Total Item: 32.550,00

Item: 4

Descrição: 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 ilustracao tecnica. A 
jaqueta devera ter bolsos embutidos na frente, sendo na lateral direita e esquerda, costurado dois bolsos, sendo 
pespontados com maquina reta de uma agulha com largura de 1,0 cm, em helanca, composicao 100% Poliamida, 
gramatura 260gr/mÂ², 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 juncao das partes. Punhos e barra do corpo costurados 
em barra em maquina cobertura de 2 agulhas na largura de 2cm com bitola larga. A etiqueta devera ser interna, 
contendo logomarca do fabricante, CNPJ, numeracao da peca, composicao do tecido, instrucao de lavagem, sendo 
costurada no centro do decote das costas com maquina overlock. Costuras externas e de acabamentos com fios 100% 
poliester, nÂº 120 na cor do tecido predominante. Ziper de nylon destacavel, na Cor Verde Escuro Pantone 2410 C ou 
aproximado, no mesmo tom do tecido, pregado e pespontado em maquina reta 1 agulha com 1,0cm acabado na peca, 
desde o inicio da barra ate o final da gola. Costuras internas em maquina overlock, feitas com fios 100% poliester, nÂº 
120 na cor do tecido predominante. ESTAMPA: JAQUETA EM HELANCA: Na parte da frente, no lado esquerdo de 
quem veste a peca, devera ser aplicado a logo do Municipio de Santa Cecilia, em Silk-Screen em alta definicao. 
Localizacao: 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 
CECILIA, na cor branca conforme ilustracao do produto.

Quantidade: 2.100 Valor Unit.: 55,00

Unidade: Unidades

Total Item: 115.500,00

Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Item: 7

Descrição: 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 elastico de 4 cm costurado em maquina overlock e rebatido 
em maquina catraca 4 agulhas. Bainha da barra perna e da saia costurada com maquina galoneira 2 agulhas ficando 
com 2cm pronta. Fechamento interno (gancho, entre pernas, fixacao do elastico e das laterais) costurado em maquina 
overlock, feitos com fios 100% poliester, nÂº 120 na cor do tecido predominante. As duas laterais do short saia, 
deverao conter um filete de 5 mm acabado na peca, costurado em maquina overlock, na cor Amarela, em malha fio 
100% poliester, com gramatura de 160 gr/mÂ².Etiqueta interna, com logomarca do fabricante, CNPJ, numeracao da 
peca, composicao do tecido, instrucao de lavagem. Localizada no centro do gancho traseiro, costurada em maquina 
overlock 1 agulha. ESTAMPA na parte da frente, no lado esquerdo de quem veste a peca, devera ser aplicado a logo 
do Municipio de Santa Cecilia, em Silk-Screen de alta definicao. Localizacao: Inicio a 5,0cm da lateral e 5,0cm do final 
da barra.

Quantidade: 1.100 Valor Unit.: 25,00

Unidade: Unidades

Total Item: 27.500,00

Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Item: 5 Unidade: Unidades Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Quant.: 1 Total: 126.000,00LOTE 2 126.000,00Num: 036
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Descrição: Mochila escolar Fundamental: Mochila confeccionada em tecido em nylon “RIP STOP” na Cor Verde Escuro 
Pantone 2410 C ou aproximado, composicao de 100% poliester, urdume 40 fios por cm e titulo do fio 75/36, trama com 
34 fios por cm e titulo 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 devera ser revestido por uma camada de PVC (plastificado), na cor incolor. 
Apos a plastificacao devera possuir aproximadamente 400 gramas por metro linear (1 metro de comprimento por 1,60 
metros de largura). O material devera possuir formas de quadrado com 03 mm de altura por 03 mm de largura. Corpo 
principal nas seguintes dimensoes: 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 ziper 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 ziper de nÂº 
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 ziper 
nÂº 6, na cor preto com 32 cm de comprimento. Alca de mao em fita 100% polipropileno de 4 cm de largura na cor 
amarela, com 20 cm de comprimento, fixada na parte superior do foles do ziper.Alcas 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 reforco costurado por toda sua extensao em fita 100% 
polipropileno de 2,5 cm de largura na cor Amarela. Alca inferior em fita 100% polipropileno de 4 cm de largura na cor 
amarela com 40 cm de comprimento, fixada em triÃ¢ngulo de reforco 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 resistencia. Juncao das alcas em fecho tipo regulador/passador triplo com 04 cm de largura, confeccionado em 
material politereftalato de etileno, na cor preto. 

Quantidade: 1.250 Valor Unit.: 60,00 Total Item: 75.000,00

Item: 6

Descrição: Mochila escolar Infantil: Mochila confeccionada em tecido em nylon “RIP STOP”, na Cor Verde Escuro 
Pantone 2410 C ou aproximado, composicao de 100% poliester, urdume 40 fios por cm e titulo do fio 75/36, trama com 
34 fios por cm e titulo 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 devera ser revestido por uma camada de PVC (plastificado), na cor incolor. 
Apos a plastificacao devera possuir aproximadamente 400 gramas por metro linear (1 metro de comprimento por 1,60 
metros de largura). O material devera possuir formas de quadrado com 03 mm de altura por 03 mm de largura. Corpo 
principal nas seguintes dimensoes: 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 ziper 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 ziper de nÂº 
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. Fechamento 
com ziper nÂº 6, na Cor Verde Escuro Pantone 2410 C ou aproximado com 32 cm de comprimento. Alca de mao em 
fita 100% polipropileno de 4 cm de largura na cor amarela, com 20 cm de comprimento, fixada na parte superior dos 
foles do ziper. Alcas 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 reforco 
costurado por toda sua extensao em fita 100% polipropileno de 2,5 cm de largura na cor amarela.Alca inferior em fita 
100% polipropileno de 4 cm de largura na cor amarela com 40 cm de comprimento, fixada em triÃ¢ngulo de reforco no 
mesmo tecido rip stop Verde Bandeira, com 9cm de altura e 5 cm de comprimento, com costura em forma de quadrado 
para maior resistencia. Juncao das alcas em fecho tipo regulador/passador triplo com 04 cm de largura, confeccionado 
em material politereftalato de etileno, na cor preto. 

Quantidade: 850 Valor Unit.: 60,00

Unidade: Unidades

Total Item: 51.000,00

Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Item: 8 Unidade: Unidades Marca: PRÓPRIA Modelo: ESCOLAR 

Quant.: 1 Total: 127.500,00LOTE 3 127.500,00Num: 047

ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE 
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

09.255.998/0001-40 127.500,00
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Descrição: 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 regiao do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. E fabricado em elastomero 
vulcanizado flexivel de no minimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura minima de 8 
mm terminando em zero. FORRO - O tenis deve ser todo forrado internamente com tecido poliester (gramatura minima 
130 Gr/m2) na cor Preto, dublado com espuma de poliuretano de no minimo 5 mm de espessura e densidade 26 kg/m3
 (quilograma por metro cubico).DEBRUM E COSTURAS - A gaspea deve ser toda debruada. O debrum sera de 
Gorgurao com largura minima de 12 mm e com bordas que nao desfiam. Na mesma cor do cabedal. Todas as costuras 
tem de 3 a 4 pontos/cm e tem um arremate de, no minimo, 2 pontos nas extremidades. As costuras externas â??
aparentesâ? devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si. A linha usada deve ser de poliamida (nylon) 
numero comercial 40, na cor Verde Bandeira. FECHAMENTO COM VELCRO - Tenis escolar infantil deve ter 
fechamento com uma tira de velcro sendo que a mesma devera 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 Composicao elastomerica 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 minima 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 
devera ter gravacao de reforco, tudo similar a ilustracao da vista externa. ETIQUETA - Devera ser colocada na parte 
trazeira do tenis tambem de elastomero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor Branca, com escrita do 
nome do Orgao.Palmilha Amortecedora - Palmilha de EVA de no minimo 4,5 milimetros de espessura, dublada com 
sarja 100% algodao na cor Preta, com no minimo 220 gramas por metro quadrado. 

Quantidade: 750 Valor Unit.: 75,00 Total Item: 56.250,00

Item: 9

Descrição: 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 tambem de 100% algodao desengomado com gramatura minima de 230
 gramas por metro quadrado, totalizando assim um minimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto. CONTRA 
FORTE - O contra forte se localiza na regiao do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. E fabricado em 
elastomero vulcanizado flexivel de no minimo 1,2 mm de espessura, devendo ser chanfrado em toda sua borda 
superior na largura minima de 8 mm terminando em zero. FORRO- O tenis deve ser todo forrado internamente com 
tecido poliester (gramatura minima 130 Gr/m2) na cor Preto, dublado com espuma de poliuretano de no minimo 5 mm 
de espessura e densidade 26 kg/m3 (quilograma por metro cubico). DEBRUM E COSTURAS - A gaspea deve ser toda 
debruada. O debrum sera de Gorgurao com largura minima de 12 mm e com bordas que nao desfiam. Na mesma cor 
do cabedal. Todas as costuras tem de 3 a 4 pontos/cm e tem um arremate de no minimo 2 pontos nas extremidades. 
As costuras externas â??aparentesâ? devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si. A linha usada deve ser 
de poliamida (nylon) numero comercial 40, na Cor Verde Escuro Pantone 2410 C ou aproximado. CADARCO / 
ATACADOR - O tenis devera ser entregue com Um par de cadarco na cor branca, devendo ser de algodao com fibras 
sinteticas, armacao trancada e chata, largura de no minimo de 7,00 mm e comprimento adequado a cada numero. 
ILHOSES - Devem ser de aluminio com acabamento natural, diÃ¢metro interno minimo de 5 mm, composto por duas 
pecas (ilhos e arruela) nos passadores do cadarco. BIQUEIRA, SOBRE BIQUEIRA, BANDA LATERAL - Devem ser de 
uma Composicao elastomerica 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 minima 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 devera ter gravacao de reforco, 
tudo similar a ilustracao da vista externa. 

Quantidade: 950 Valor Unit.: 75,00

Unidade: Unidades

Total Item: 71.250,00

Marca: PRÓPRIA Modelo: ESCOLAR

4 de 5Gerado em: 26/07/2022 09:51:18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA - SC
SANTA CECÍLIA-SC



_________________________________________________________________________
AUTORIDADE:   ALESSANDRA APARECIDA GARCIA

_________________________________________________________________________
PREGOEIRO:   CARLOS ALESSANDRO PACHECO

_________________________________________________________________________
MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO   PEDRO FARIAS DIAS

_________________________________________________________________________
MEMBRO DE APOIO   RUBENS PAULO NETTO

_________________________________________________________________________
MEMBRO DE APOIO   JUNIOR CESAR TENUTE
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