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O(A) Secretario Municipal de Planejamento, Juliano Galdino Teixeira , no uso de suas atribuições legais, com
base na Lei  N. 10.520/2002, homologa o Processo Licitatório Nº 062/2017 na modalidade REGISTRO DE 

PREÇOS (PREGAO) Nº 042/2017, objeto:REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE 

FARDAMENTO E EPI'S PARA ATENDER A GUARDA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E TEM POR 

OBJETIVO UNIFORMIZAR E PADRONIZAR OS GUARDAS PREVENDO O AUMENTO DO EFETIVO
- SEMDS., e o adjudica para as empresas:  

  Não Ofertados 
 Marca      V. 

Total
V. Unit. Unidade Qtde Item 

   0,00 30,00 UN 20,00 
 
 CAPA DE COLETE TÁTICA 
As capas externas, frente e costas, devem ser, perfeitamente ajustáveis e compatível  aos painéis balísticos existente na GMI, com as seguintes características nylon
ripstop resistente, na cor preta, fitas em nylon reforçado, com fechamento de encaixe resistente detalhes emborrachados nos ombros;  01 (um) coldre  saque rápido,
para pistola, CONDOR SPARK Z 2.0   com as medidas Comp. 194mm. Alt. 147mm e Larg 48 mm,  sendo canhoto e  destro a definir, COM FIEL;  01 (um) porta
carregador de pistola triplo com velcro para fixação da tarjeta de identificação do usuário;  01 (um) porta trecos com velcro para fixação de brasão; 01 (um) porta
caneta junto ao porta trecos; 01 (um) porta HT (com fechamento compatível para armazenar devidamente o HT);  01 (um) porta carregador de fuzil duplo (ou porta
trecos);  01 (um) porta algemas fechado;  01 (um) porta canivete fechado;  01 (um) porta camelback nas costas com velcro para fixação da logomarca;  local de
passagem da mangueira do refil camelback;  01 (um) porta painéis balísticos, frente e costas;  01 (um) alça de segurança(salva vida) nas costas; Abertura do porta
painéis balísticos com zíper reforçado. Os pontos de fixação devem permitir que o usuário faça sozinho os ajustes necessários (a utilização deve ser independente do
auxílio de outra pessoa ou ferramentas). Em cada uma dessas capas externas, frontal e dorsal, deve ser afixada uma etiqueta, nas respectivas superfícies que ficam
viradas para o lado de contato com o corpo do usuário. Essas etiquetas deverão conter as seguintes informações, no idioma português, de forma legível e indelével:
nome e logotipo ou outra identificação do fabricante; 
 usuário (Guarda Municipal )  número de série (sendo o mesmo número correspondente aos respectivos painéis balísticos);  número do lote;  data de fabricação; data
de validade; Os  tamanho PP,P,M,G e GG (sendo o mesmo tamanho correspondente aos painéis balísticos); gênero (feminino ou masculino);  instruções de uso e
conservação; Com amostra física 

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 0,00Total para Este Fornecedor: 

 ALTA PATENTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP
 Marca      V. 

Total
V. Unit. Unidade Qtde Item 

 135, ALTA
PATENTE

6.750,0050,00 UN 1,00 

 
 AGASALHO ESPORTIVO 
 confeccionado com tactel de 4 cabos na cor azul marinho, forrada com tela preta na calça e na blusa. manga esquerda com uma faixa azul piscina  e manga direita,
manga direita,  acima do bordado uma tela preta presa por vivo branco de 3 mm. nas costas bordado em branco guarda municipal, peito lado esquerdo, bordado brasão
da guarda, punho e barra com elástico de 40 mm, forro de tela preta zíper azul marinho gola com espuma de 35 mm calça: de tactel azul marinho com 1 bolso na parte
de traz, cós com elástico de 40 mm e cadarço para fixação, forrada com tela preta, vivo branco na lateral uma faixa de cor azul piscina no lado direito e esquerdo .
roupa sob medida tamanho pp,p,m,g e gg embalado em saco plástico transparente  amostra será fornecida pela Guarda Municipal para certame 
 
 
 ALTA 
PATENTE 

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 32, ALTA

PATENTE
480,0015,00 UN 2,00 

 
 BERMUDA EM COTTON 
 confeccionada em tecido de cor preta, com 96% algodão e 4% elastano
Tamanhos pp,p,m,g e gg, embalado em saco plático transparente,  com amostra física.
 ALTA 
PATENTE 

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
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 22, ALTA

PATENTE
1.100,0050,00 PÇ 4,00 

 
 BONÉ EM TACTEL
confeccionado em tecido rip stop tactel (94% de poliéster e 6% algodão), de cor preto , 5 gomos, pala de nylon medindo 18x6cm, regulagem com velcro. acabamento
com cadarço 25 x 1,5; bordado na parte lateral em reto guarda municipal de cor amarelo ouro e parte frontal do boné o brasão da guarda municipal  obs ;a amostra
apresentada pela guarda municipal sob medida,embalado em saco plástico transparente apresentar amostra física ALTA PATENTE 

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 97,5 ALTA

PATENTE
13.650,00140,00 UN 6,00 

 
 CALÇA 
Confeccionada em  tecido ripstop azul marinho  com quatro bolsos semi chapados sendo dois na perna, e dois na parte trazeira, apresentam na frente dois reforços
externos na altura do joelho, e vista com braguilha fechada por zíper de metal, cós duplo fechado por um botão e guarnecido com passadores, tendo no cós dianteiro
esquerdo a etiqueta de identificação inserida internamente. possui fivelas nas laterais, com cadarço, para ajuste da cintura. O bolso com quatro cantos vivos com duas
pregas voltadas para o traseiro as bordas da prega são pespontado com máquina de uma agulha ponto fixo, o bolso possui bainha na abertura superior feita em
máquina de duas agulhas ponto fixa (bitola 6,4mm) e chuleados internamente a 20 mm da borda, tendo travetes nas extremidades no sentido horizontal. o bolso deve
ser costurado à calça com máquina de duas agulhas ponto fixo (bitola 6,4mm) e deve ficar centralizado em relação a costura do fechamento lateral da calça, possui
velcro de 20 mm com 10 de comprimento.  portinholas em tecido duplo com cantos vivos pespontados e costuradas à calça com máquina de duas agulhas ponto fixo
(bitola 6,4mm). posicionada com sua borda superior, paralela por toda largura, à 15 mm da borda superior do bolso. tendo travetes nos cantos superiores no sentido
vertical. possui velcro de 20mm com 10 cm de comprimento preto macho. reforço no mesmo tecido costurado externamente com máquina de duas agulhas ponto fixo
(bitola 6,4mm), no dianteiro, no interior, com costura quadriculada. braguilha vista esquerda da braguilha (de quem veste) em tecido dobrado, fechada por zíper
metálico de 150 mm . esta vista é costurada com máquina de overloque na borda do dianteiro esquerdo (de quem veste) e pespontada a 40 mm da borda com máquina
de uma agulha ponto fixo, fazendo uma curva ao final da mesma em forma de "j". vista direita (de quem veste) do próprio dianteiro, dobrada, overlocada e pespontada
com máquina de uma agulha ponto fixo. deve ser aplicado um travete horizontal, no final do pesponto da vista esquerda (de quem veste). laterais e entrepernas laterais
fechadas em máquina interloque (bitola 10 mm), e pespontado com máquina de duas agulhas ponto corrente (bitola 6,4mm). entrepernas com reforço do mesmo
tecido, fechadas em máquina interloque. ganchos  dianteiro chuleado e pespontado com máquina de uma agulha ponto fixo. gancho traseiro fechado com embainhador
em máquina de duas agulhas ponto corrente (bitola 6,4mm) e ou em máquina interloque (bitola 10mm) pespontado com máquina de duas agulhas ponto corrente
(bitola 6,4mm), com as devidas compensações de costura na modelagem. cintura dobrar a calça, deslocando 60mm o lado dianteiro direito para trás, de forma a evitar
distorções na medida. fivelas para ajuste da cintura e cós uma fivela de ferro pintada na cor preta em cada lateral da calça, pregada com cadarço preto, com máquina
de travete, nas extremidades, para ajuste da cintura. o cadarço fixo da fivela deverá ser fixado com 2 travetes verticais no cós do lado do dianteiro e o cadarço com
lado ajustável deverá ser fixado também com 2 travetes verticais no cós do lado do traseiro da calça, sendo a ponta do mesmo acabado com um travete vertical. o
cadarço deverá possuir o comprimento suficiente para atender as medidas máximas e mínimas de cintura.  cós com 42 mm de largura (acabado), em tecido duplo,
costurado e pespontado com máquina de cós de duas agulhas (bitola 38mm), com pontas embutidas. o fechamento do cós e feito através de botão,
o cós é guarnecido com 7 passadores de 13mm de largura e 42mm de comprimento (medidas da peça acabada).
boca da calça bainha da perna embainhada (tipo jeans), costurada com máquina de uma agulha ponto corrente ou fixo (bitola 10 mm). 
características específicas 
calça azul marinho aspecto visual e acabamento
o tecido deve estar limpo, íntegro, e sua cor devem ser uniformes e estar em conformidade com a norma aatcc 153, com o seguinte espectro colorimétrico:
composição: 67% poliéster, 33% algodão, com variação permitida de 3%.
armação: sarja 2x1 à esquerda. 
gramatura: 238 g/m², no mínimo. 

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 105, ALTA

PATENTE
18.900,00180,00 UN 7,00 

 
 CALÇA OPERACIONAL CAMUFLADA
Confeccionada  em tecido rip stop azul camuflado, com dois bolsos semi chapados e portinholas nas laterais. apresenta na frente dois reforços externos na altura do
joelho e vista com braguilha fechada por um zíper de poliéster. 
cós duplo fechado por um botão azul marinho e guarnecido com passadores, tendo no cós dianteiro esquerdo a etiqueta de identificação inserida internamente. possui
fivelas preta nas laterais, com cadarço, para ajuste da cintura. 
bolso tamanho 20 cm x 24 cm bolso com quatro cantos vivos com duas pregas voltadas para o traseiro. bordas da prega e fole serão pespontadas com máquina de uma
agulha ponto fixo. bolso possui bainha na abertura superior feita em máquina de duas agulhas ponto fixo (bitola 6,4mm) e chuleados internamente a 20mm da borda,
tendo travetes nas extremidades no sentido horizontal. 
possui velcro de 25 cm de largura e 10 cm de comprimento para fixação da tampa do bolso. parte inferior e a lateral do bolso voltada para o dianteiro são chapados e a
lateral voltada para o traseiro é tipo fole. bolso deve ser costurado à calça com máquina de duas agulhas ponto fixo (bitola 6,4mm) e deve ficar centralizado em relação
a costura do fechamento lateral da calça, com sua borda superior paralela a borda inferior do cós a uma distância de 170mm. 

DESCRIÇÃO: 
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 portinholas em tecido duplo com cantos vivos pespontadas e costuradas à calça com máquina de duas agulhas ponto fixo (bitola 6,4mm). posicionada com sua borda
superior, paralela por toda largura, à 15 mm da borda superior do bolso.
tendo travetes nos cantos superiores no sentido vertical. possui velcro de 25 mm com 10 cm de comprimento para fixação.
reforço do joelho no mesmo tecido costurado externamente com máquina de duas agulhas ponto fixo (bitola 6,4mm), no dianteiro. 
braguilha vista esquerda da braguilha (de quem veste) em tecido dobrado, fechada
por zíper preto vison de 150 mm para os tamanhos pp e p e 180mm para m, g e gg. vista é costurada com máquina de overloque na borda do dianteiro esquerdo (de
quem veste) e pespontada a 40 mm da borda com máquina de uma agulha ponto fixo, fazendo uma curva ao final da mesma em forma de "j". vista direita (de quem
veste) do próprio dianteiro, dobrada, overlocada e pespontada com máquina de uma agulha ponto fixo.
aplicado um travete horizontal, no final do pesponto da vista esquerda (de quem veste).
laterais e entrepernas 
laterais fechadas em máquina interloque (bitola 10 mm), e pespontado com máquina de duas agulhas ponto corrente (bitola 6,4 mm). 
entrepernas fechadas em máquina interloque (bitola 10 mm). 
ganchos  dianteiro chuleado e pespontado com máquina de uma agulha ponto fixo.
gancho traseiro fechado com embainhador em máquina de duas agulhas ponto corrente (bitola 6,4mm) e ou em máquina interloque (bitola 10mm) pespontado com
máquina de duas agulhas ponto corrente (bitola
6,4mm), com as devidas compensações de costura na modelagem. 
cintura dobrar a calça, deslocando 60 mm o lado dianteiro direito para trás, de forma a evitar distorções na medida
fivelas para ajuste da cintura 
uma fivela de ferro pintada na cor preta em cada lateral da calça, pregada com cadarço preto 100 % nylon com máquina de travete, nas extremidades, para ajuste da
cintura. 
 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 177, SOLO8.850,0050,00 UN 10,00 
 
 CALCA TÉRMICA
Sendo feminina e mascolina (thermoskin) Segunda pele tecido 95% poliéster 5% elastano de cor preta  recomendada para ambientes frios pois mantém estável a
temperatura do corpo e propicia alta absorção de umidade; O Poliéster proporciona conforto, leveza, resistência e maciez e a Lycra® permite mobilidade 360º;
Tratamento anti-odor, à base de íons de prata, impede a proliferação de diversas bactérias mantendo a roupa livre dos odores da transpiração; Promove transferência
rápida de calor e umidade entre o corpo e o meio ambiente, é respirável e tem secagem rápida, ajudando a regular a temperatura do corpo; Costuras planas (flat) não
incomodam no contato com a pele e internamente seu tecido bi,funcional tem toque macio e aveludado; fácil de lavar, seca rápido e não precisa passar; consome
menos energia na conservação do produto; . Com amostra física, garantia do vestuário de fabricação em caso de defeito da apartir da data de aquisição. tamanhos
P,M,G,GG e GGG 
SOLO 

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 45, ALTA

PATENTE
8.100,00180,00 UN 11,00 

 
 CAMISA 
tecido na cor azul marinho  composta de 67% de poliéster e 33% de viscose (malha fria), manga curta, gola careca em elastano na cor a ser definida, punhos nas
mangas em elastano .. costas, bordado guarda municipal em reto na cor a ser definida, tamanho da letra 2,9 cm, fonte arial. brasão , bordado nas manga, as cores
padrão ser definido medindo 7 cm x 4,5cm. nome guarda altura do peito no lado direito, bordado na cor preta, altura da letra 1,2 cm fonte arial. sob medida, tamanhos
pp,p,m,g, e gg embalado em saco plástico transparente, com amostra física

 
 ALTA 
PATENTE 

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 38,9 ALTA

PATENTE
7.002,00180,00 UN 12,00 

 
 CAMISA BRANCA BORDADA 
 Composta de 67% de poliéster e 33% de viscose (malha fria), manga curta, gola careca em elastano na cor branca punhos nas mangas em elastano na cor branca. .
costas, bordado guarda municipal em reto na cor a ser definida, tamanho da letra 2,9 cm, nome guarda altura do peito no lado direito, , bordado na cor preta, altura da
letra 1,2 cm fonte arial. sob medida embalado em saco plástico transparente apresentar em amostra física tamanhos p,pp,m,g, e gg ALTA PATENTE

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 49,9 ALTA

PATENTE
4.990,00100,00 UN 13,00 
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 CAMISA POLO COM GOLA 
 tecido Piquet da Premium composição 50% Algodão e 50% Poliéster gramatura 240 na cor azul marinho.Gola e punhos na cor do tecido com uma Composição da
Gola e punho, fio 100% Acrílico.Bordada com brasão da guarda municipal de Itajubá nas manga do lado direito, esquerdo no peito no lado esquerdo e nome do lado
direito; . Com amostra física, tamanhos pp,p,m,g e gg embalado em saco plástico transparente; ALTA PATENTE

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 178, SOLO8.900,0050,00 UN 16,00 
 
 CAMISA TÉRMICA
de manga longa sendo feminina e masculina thermoskin Tecido 95% poliéster 5% elastano de cor preta gola careca  Segunda pele recomendada para temperaturas
baixas em contato com a pele tem a função de  manter  p estável a temperatura do corpo e propicia alta absorção de umidade; O Poliéster proporciona conforto, 
leveza, resistência e maciez e a Lycra permite mobilidade 360º;  Tratamento anti-odor, à base de íons de prata, impede a proliferação de diversas bactérias mantendo a roupa
livre dos odores da transpiração; Promove transferência rápida de calor e umidade entre o corpo e o meio ambiente, é respirável e tem secagem rápida, ajudando a
regular a temperatura do corpo; Costuras planas proteção UV 50, não incomodam no contato com a pele e internamente seu tecido bi funcional tem toque macio e
aveludado;  fácil de lavar, seca rápido e não precisa passar; Eco Friendly: consome menos energia na conservação do produto;Personalização frontal. Com amostra
física, garantia do vestuário de fabricação em caso de defeito da apartir da data de aquisição. tamanhos P,M,G,GG e GGG

 
 
SOLO 

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 44, ALTA

PATENTE
3.960,0090,00 UN 17,00 

 
 CAMISETA DE MALHA PRETA 
( camisa) composta de 67% de poliéster e 33% de viscose (malha fria), manga curta, gola careca em elastano na cor a ser definida, punhos nas mangas em elastano na
cor a ser definida.. costas, bordado guarda municipal em reto na cor a ser definida, tamanho da letra 2,9 cm, fonte arial. brasão , bordado nas manga, as cores padrão
ser definido medindo 7 cm x 4,5cm. nome guarda altura do peito no lado direito, bordado na cor preta, altura da letra 1,2 cm fonte arial. sob medida, tamanhos
pp,p,m,g, e gg embalado em saco plástico transparente, com amostra física  ALTA 
PATENTE 

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 19,5 BRIOVA1.072,5055,00 UN 18,00 
 
 CANTIL 
material: plástico polietileno  inodoro  material atóxico  capacidade 900mll  resistente e durável
 protetor na tampa, evitando a perda  designer anatômico que permite transportar dentro do caneco de alumínio  corpo com altura de 200 mm, largura frontal maior de
124 mm, base menor de 105 mm e largura lateral de 70 mm; tampa com altura 30 mm; com amostra física

 
 
BRIOVA 

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 199, PIONEIRA7.960,0040,00 UN 19,00 
 
 CAPA DE CHUVA
 confeccionada em nylon tecido de poliamida de 190 fios com base de poli vinil cloreto - pvc com espessura total de 0,20mm, emborrachado externamente,
fechamento com costuras duplas usando linha 100% poliéster nº 60, batido com máquina reta e acabamentos em máquina de costura overloque , impermeabilizada
com fita de vedação e aplicada com máquina de alta frequência. fechamento frontal com um zíper nº 5 e um velcro, com capuz embutido. punhos ajustados com
elástico 15 mm de largura ou manga reta. estampado nas costa guarda municipal e no peito brasão da guarda.  Sob medida, tamanhos p,pp,m,g e gg embalado em saco
plástico transparente apresentar amostra física PIONEIRA 

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 15,5 ALTA

PATENTE
465,0030,00 PÇ 21,00 

 
 CINTO EM NYLONDESCRIÇÃO: 
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 cinto composto de cadarço de nylon na cor preta com espessura de 22 mm e largura de 34 mm e comprimento de 1,10m.), fivela prateada com de rolete descrição em
alto relevo gm. com amostra física  ALTA 
PATENTE  
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 187, MASTER

COUROS
18.700,00100,00 PR 23,00 

 
 COTURNO TÁTICO
ultra leve; 11 ilhós; Altura padrão exercito; Extra brilho; Vaqueta; Zíper lateral; Solado com 2 camadas de pu(poliuretano); Bi densidade ( dupla camada anti impacto)
Injeção direta no cabedal (maior aderência do solado ao couro e maior durabilidade) Desenho antiderrapante; Moderno design oferecendo conforto e robustez; Forma
anatômica; Cano de lona impermeável cadarço de poliéster válvulas de respiro(drenagem em latão) palmilha de eva 3mm - forrada em tecido antibactericida
Fechamento em cadarço e ziper couro box em alto brilho.Com amostra física numerações apartir de 34 ao 46  MASTER COUROS 

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 117,41 ALTA

PATENTE
10.566,9090,00 UN 24,00 

 
 GANDOLA MANGA CURTA 
confeccionada em tecido rip stop 67% poliéster e 33% algodão, de cor azul marinho, bordado brasão da guarda na manga esquerda e direita, no peito acima do bolso
direito velcro para identificação do gm. blusa com quatro bolsos chapados nos dianteiros, sendo que acima do bolso direito superior (de quem veste) há um cadarço de
identificação com aplicação de velcro. frente abotoada por cinco botões, costas da blusa em tecido único com pregas tipo fole partindo do ombro até a bainha
contendo nas laterais 
(linha da cintura), dois travetes horizontais na costura do reforço interno de forma a prender os foles. as pregas tipo fole serão pespontadas internamente com máquina
de uma agulha ponto fixo e devem ficar soltas na bainha da blusa. manga curta com reforço, com bordado brasão da guarda, gola com bicos de cantos vivos com
aplicação de aleta, no lado esquerdo (de quem veste) e botão no lado direito (de quem veste) para o fechamento, tendo no centro a etiqueta de identificação inserida.
bolso embutido com aplicação de zíper na manga esquerda (de quem veste), com bordado brasão da guarda.
Os bolsos superiores chapados são costurados com máquina de uma agulha ponto fixo; sendo o canto esquerdo (de quem veste) do bolso direito e o canto direito (de
quem veste) do bolso 
esquerdo posicionados a 25 mm acima da linha do segundo caseado do fechamento da blusa e a 50 mm da linha imaginária que passa no centro com velcro p/
fechamento da blusa, velcro de 20 mm com 10 cm comprimento na cor preta, as aberturas dos bolsos tipo fole serão costuradas com máquina de uma agulha ponto
fixo e com arremates, sendo que após os bolsos estarem acabados esta costura deverá ter no máximo 10mm.
portinholas do bolso superior  em tecido duplo, com os cantos vivos, pespontadas, costuradas à blusa com máquina de duas agulhas, ponto fixo (bitola 6,4mm),
posicionada com sua borda superior paralela por toda a largura e acima 15 mm da borda superior do bolso.
tendo travetes nos cantos superiores, no sentido vertical. 
possui velcro p/ fechamento com 20 mm com 10cm de comprimento
cadarço de identificação 
cadarço retangular duratan preto aplicação de velcro, costurado com máquina de uma agulha ponto fixo, posicionado com sua borda inferior paralela por toda largura
a 5mm acima da 
borda superior do bolso direito (de quem veste).
o tecido utilizado é o duratan preto coberto com plástico colocado no lado do avesso.
gola em tecido duplo, com bico de canto vivo, inclinação lateral de 75 ± 5 graus, pespontada com máquina de duas agulhas ponto fixo (bitola 6,4 mm)
costurada no degolo e rebatida com máquina de uma agulha ponto fixo, com inserção da etiqueta de identificação no centro. 
aleta em tecido duplo, com bico de canto vivo, pespontada com máquina de duas agulhas ponto fixo (bitola 6,4 mm), inserida na gola. 
possui caseado no bico, no sentido horizontal, a 15 mm do canto e com 22mm de comprimento e 18mm de abertura.
a aleta deve medir 20mm na vértice, 60mm de comprimento e 30mm de largura.
manga curta com reforço 
manga esquerda, brasão da guarda bordado. manga direita, brasão da guarda bordado.
bainha da manga virada com pesponto em máquina de uma agulha ponto fixo.

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 121,39 ALTA

PATENTE
21.850,20180,00 UN 25,00 

 
 GANDOLA MANGA LONGA 
 confeccionada em tecido ripstop 67% poliéster e 33% algodão, de cor azul marinho, bordado brasão da guarda na manga esquerda e direita, no peito acima do bolso
direito velcro para identificação do gm. blusa com quatro bolsos chapados nos dianteiros, sendo dois superiores
dois bolsos inferiores paralelos às vistas, com portinholas sobre os mesmos, sendo que acima do bolso direito superior (de quem veste) há um cadarço de identificação
com aplicação de velcro. frente abotoada por cinco botões, costas da blusa em tecido único com pregas tipo fole partindo do ombro até a bainha contendo nas laterais
(linha da cintura), dois travetes horizontais na costura do reforço interno de forma a prender os foles. as pregas tipo fole serão pespontadas internamente com máquina

DESCRIÇÃO: 
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 de uma agulha ponto fixo e devem ficar soltas na bainha da blusa. 
mangas compridas com reforço externo nos cotovelos e abertura pespontada com máquina de uma agulha ponto fixo com aplicação de uma prega e botões para
fechamento dos punhos. 
gola com bicos de cantos vivos com aplicação de aleta, no lado esquerdo (de quem veste) e botão no lado direito (de quem veste) para o fechamento, tendo no centro a
etiqueta de identificação inserida. 
cintura com aplicação de reforço interno pespontado com máquina de uma agulha ponto fixo com início/fim próximo às vistas com cadarço para ajuste.
bolso embutido com aplicação de zíper na manga esquerda (de quem veste). bolso inferior
bolsos dianteiros inferiores tipo fole (dobras laterais e fundos de 40 mm), com quatro cantos vivos e bainha na abertura superior feita em máquina de duas agulhas
ponto fixa (bitola 6,4mm) chuleada internamente a uma distância de 20 mm da borda e com prega fêmea.
os bolsos inferiores, tipo fole, são costurados à blusa com máquina de uma agulha ponto fixa com a borda inferior paralela a bainha inferior da blusa, a 30 mm da
mesma e a 30 mm da linha imaginária que passa no centro do velcro de fechamento da blusa, tendo travetes nos cantos, no sentido horizontal. 
os bolsos inferiores possui velcro p/ fechamento 20 mm de comprimento na cor preta,
as aberturas superiores e inferiores dos bolsos tipo fole serão costuradas com máquina de uma agulha ponto fixo e com arremates, sendo que após os bolsos estarem
acabados esta costura deverá ter no máximo 10mm. 
portinhola do bolso inferior. 
portinholas em tecido duplo, com os cantos vivos, pespontadas e costuradas à blusa, com máquina de duas agulhas ponto fixo (bitola 6,4mm), posicionada com sua
borda superior paralela por toda a largura e acima 15mm da borda superior do bolso. tendo travetes nos cantos superiores, no sentido vertical, possui velcro preto de
200 c/ 10 cm de comprimento 
bolso superior 
os bolsos superiores tipo fole são costurados com máquina de uma agulha ponto fixo; sendo o canto esquerdo (de quem veste) do bolso direito e o canto direito (de
quem veste) do bolso esquerdo posicionados a 25mm acima da linha do segundo caseado do fechamento da blusa e a 50mm da linha imaginária que passa no centro
do velcro de fechamento da blusa, tendo travetes nos cantos no sentido horizontal
as aberturas superiores e inferiores dos bolsos tipo fole serão costuradas com máquina de uma agulha ponto fixo e com arremates, sendo que após os bolsos estarem
acabados esta costura deverá ter no máximo 10mm. 
As portinholas do bolso superior em tecido duplo, com os cantos vivos, pespontadas, costuradas à blusa com máquina de duas agulhas, ponto fixo (bitola 6,4mm),

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 121, ALTA

PATENTE
21.780,00180,00 UN 26,00 

 
 GANDOLA OPERACIONAL CAMUFLADA
 Confeccionada em  tecido ripstop azul camuflado com quatro bolsos chapados nos dianteiros, sendo dois superiores. dois bolsos inferiores paralelos as vistas, com
portinholas sobre os mesmos, sendo que acima do bolso direito superior (de quem veste) há um cadarço de identificação com aplicação de velcro.
frente abotoada por cinco botões, costas da blusa em tecido único com pregas tipo fole partindo do ombro até a bainha contendo nas laterais (linha da cintura), dois
travetes horizontais na costura do reforço interno de forma a prender os foles.
as pregas tipo fole serão pespontadas internamente com máquina de uma agulha ponto fixo e devem ficar soltas na bainha da blusa. 
mangas compridas com reforço externo nos cotovelos e abertura pespontada com máquina de uma agulha ponto fixo com aplicação de uma prega e botões para
fechamento dos punhos e velcro para aplicação dos distintivos. 
gola com bicos de cantos vivos com aplicação de aleta, no lado esquerdo (de quem veste) e botão no lado direito (de quem veste) para o fechamento, tendo no centro a
etiqueta de identificação inserida. 
cintura com aplicação de reforço interno pespontado com máquina de uma agulha ponto fixo com início/fim próximo às vistas com cadarço para ajuste.
bolso embutido com aplicação de zíper na manga esquerda (de quem veste).
bolso inferior tamanho 18 cm x 23 cm. 
bolsos dianteiros inferiores tipo fole (dobras laterais e fundos de 40mm), com quatro cantos vivos e bainha na abertura superior feita em máquina de duas agulhas
ponto fixo (bitola 6,4mm) chuleada internamente a uma distância de 20 mm da borda e com prega fêmea.
os bolsos inferiores, tipo fole, são costurados à blusa com máquina de uma agulha ponto fixo, com a borda inferior paralela a bainha inferior da blusa, a 30 mm da
mesma e a 30 mm da linha imaginária que passa no centro do velcro de fechamento da blusa, tendo travetes nos cantos, no sentido horizontal. 
os bolsos inferiores possuem velcro p/ fechamento 20 mm de comprimento na cor preta,
as aberturas superiores e inferiores dos bolsos tipo fole serão costuradas com máquina de uma agulha ponto fixo e com arremates, sendo que após os bolsos estarem
acabados esta costura deverá ter no máximo 10mm. 
portinhola do bolso inferior 
portinholas em tecido duplo, com os cantos vivos, pespontadas e costuradas à blusa, com máquina de duas agulhas ponto fixo (bitola 6,4mm), posicionada com sua
borda superior paralela por toda a largura e acima 15mm da borda superior do bolso.
tendo travetes nos cantos superiores, no sentido vertical. 
bolso superior tamanho 14 cm x 16cm 
os bolsos superiores tipo fole são costurados com máquina de uma agulha ponto fixo; sendo o canto esquerdo (de quem veste) do bolso 
direito e o canto direito (de quem veste) do bolso esquerdo posicionados a 25 mm acima da linha do segundo caseado do fechamento da blusa e a 50 mm da linha
imaginária que passa no centro do velcro de fechamento da blusa, tendo travetes nos cantos no sentido horizontal as aberturas 
superiores e inferiores dos bolsos tipo fole serão costuradas com máquina de uma agulha ponto fixo e com arremates, sendo que após os bolsos estarem acabados esta
costura deverá ter no máximo 10mm. 
as aberturas superiores e inferiores dos bolsos tipo fole serão costuradas com máquina de uma agulha ponto fixo e com arremates, sendo que após os bolsos estarem

DESCRIÇÃO: 
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 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 255, ALTA

PATENTE
12.750,0050,00 UN 27,00 

 
 JAQUETA DUPLA FACE 
  em nylon, sendo uma face azul marinho e outra face amarelo ouro com gola esporte, mangas compridas com punhos em nylon cor a definir , platinas abotoáveis
sobre os ombros, abertura frontal com fechamento por zíper, 02 bolsos internos nas laterais, com abertura no sentido vertical, de nylon com elástico de 40 cm.
fixação do brasão na manga esquerda e na manga direita 
fixação de velcro, no lado direito , na cor a definir, para colocação da tarjeta.
bordado nas costas guarda municipal na cor a definir. 
etiquetas de numeração, composição do tecido, modo de conservação e indicativa da procedência do artigo, fixadas na parte interna do bolso lateral direito, na junção
entre o forro e o espelho de bolso. 
características específicas 
face de uma cor específica: 
confeccionado em nylon 100% poliéster na cor a ser definida, gramatura de 140g/m², teflonado, impermeável.
gola: modelo esporte em manta acrílica revestida de nylon cor a ser definida;
mangas: compridas com recorte na parte de trás em nylon cor a ser definida, punho em nylon.
fechamento: por zíper de plástico vision cor a ser definida, com cursor de metal reversível.
bolsos: dois bolsos nas laterais; 
cós: de nylon com elástico de 40 
platinas: fixas em nylon na cor a ser definida, com detalhe centralizado de pespontos em forma de x, presas  por botões cor a ser definida de poliéster, fixados na
costura da cava com 1/3 na parte dianteira e 2/3 na traseira, tendo como base a costura do ombro.
costas: inteira em nylon cor a ser definida, bordado guarda municipal
segunda face 
confeccionado em nylon 100% poliéster na cor a ser definida, gramatura de 140g/m², teflonado.
gola: modelo esporte em manta acrílica revestida de nylon cor a ser definida;
mangas: comprida com recorte na parte de trás em nylon na cor a ser definida, faixa refletiva na cor a ser definida de 2,5 cm de largura sobreposta, posicionada a l5
cm a partir da junção do meio da manga com o ombro, punho de nylon.
fechamento: por zíper de plástico vision cor a ser definida, com curso Com amostra física, sob medida, PP,P,M,G,GG embalado em saco plástico transparente
 ALTA 
PATENTE 

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 19,5 ALTA

PATENTE
1.950,00100,00 UN 29,00 

 
 LUVA DE LÃ 
lconfeccionada em 95% algodão e 5% elastano com amostra física 
 
 ALTA 
PATENTE 

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 52,5 LUMICA1.575,0030,00 UN 30,00 
 
 LUVA EM COURO
luvas em couro preta, modelo meio dedo, fechamento no punho através de velcro, encaixa perfeitamente nas mãos flexível; ajuste no punho em velcro; couro premium
e materiais sintéticos duráveis com corte flexível e articulado zonas de malha e aberturas de borracha para proporcionar respirabilidade e conforto áreas nos dedos com
ótima aderência, além da puxadeira texturizada para fácil colocação. ideais para motociclistas; unissex; estilo esporte; recursos de proteção acolchoada nas costas das
mãos e dedos. dimensões: 18,0cm x 11,5cm x 0,8cm com amostra física LUMICA

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 4,9 RAMOTE490,00100,00 PR 31,00 
 
 MEIA BRANCA 
meia cano médio na cor branca com 84% algodão, 14% poliamida, e 2% outras fibras com amostra física  RAMOTE
DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
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 6,5 RAMOTE1.170,00180,00 PR 32,00 
 
 MEIA PRETA 
composição 75% algodão 20% de poliamida e 05% de elastano. composta com punho superior jérsei de 1x1. punho inferior jérsei 1 x 3 cano calcanhar pé bico e parte
interna atoalhada medindo mínimo 60 cm de comprimento com amostra física .  RAMOTE

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 21,5 JOFA645,0030,00 PÇ 33,00 
 
 PORTA ALGEMAS EM COURO 
porta algema fechado tático confeccionado em couro. 
fechamento com botão de metal passador para cinto de até 8cm de largura.
produto à tóxico e de fácil manuseio. produzido com materiais de altíssima qualidade e durabilidade. cor: preto com amostra física 
 
JOFA 

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 21, ALTA

PATENTE
1.260,0060,00 UN 34,00 

 
 PORTA CANTIL 
 capa para cantil produzido em nylon 600 preto; capacidade para 1 cantil de 900ml; acabamento com viés; manta térmica de 4 mm coberto com tecido de poliamida;
ilhoes de metal para suspiro; fivela de 20mm em nylon com cantos arredondados;
presilha para fixação no cinto operacional, com cadarço de 5cm na cor preta e velcro de 5mm na cor preta sobreposto; cordel de 3,5m para travamento no cinto; bolso
na lateral com fechamento por velcro com amostra física 
 ALTA 
PATENTE 

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 20, JOFA400,0020,00 UN 35,00 
 
 PORTA TONFA 
Confeccionado em couro. - Revestimento interno E.V.A. 2 mm. - Forro em tecido Non-Woven 100 na parte interna. - Fixação da tonfa em couro através de argola de
metal e alça 25 mm com botão de pressão para prender o cabo. - Acabamento das bordas em fita de couro com costuras duplas. Com amostra física JOFA

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 144,5 MASTER

COUROS
5.780,0040,00 UN 37,00 

 
 SAPATO SOCIAL MASCULINO 
 de couro bovino de cor preto pala: couro bovino estampado ponta diamante forro interno: p.u. sintético casco 0.8) calcanheira: p.u. sintético (casco 0.8) espuma
calcanheira: 6mm pu laminado solado: t.r. elástico: 0.8cm metal: enfeite mp2552 grafite entretela: tl natural flanelada, sem espuma  com amostra física  MASTER
COUROS 

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 25, ALTA

PATENTE
3.000,00120,00 UN 38,00 

 
 SHORT DE NYLON
confeccionado em tecido: fio 100% poliéster com gramatura de 125g, malha referência 055, na cor preta. cintura: com elástico e cadarço, aberturas laterais nas barras.
apresentando-se liso e homogêneo, isento de manchas, falhas, bolotas ou outros defeitos prejudiciais;
características específicas: calção comum costura dupla em máquina de 02 (duas) agulhas (ponto corrente); cintura embainhada para dentro, com o mínimo de 4,0 cm
de largura, com elástico e cadarço; o manequim deverá variar de 70 a 114 cm (de cintura), cadarço de nylon na cor branca; 
as laterais com uma faixa na cor branca, as laterais com uma faixa na cor branca, bordado na perna esquerda brasão da guarda com amostra física
 ALTA 
PATENTE 

DESCRIÇÃO: 
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 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 10, ALTA

PATENTE
200,0020,00 UN 39,00 

 
 TARJETA BORDADA 
comnome e velcro tarjetas para uniformes operacionais: ser confeccionada em duratan na cor preta,nas dimensões de 14,5 cm de comprimento, por 2 cm de
largura;possuir acabamento tipo caseado nas bordas feito com linha de seda na cor Preta; confeccionada com velcro “macho” nas mesmas dimensões, a fim de
permitir, posteriormente, seu ajustamento à peça de uniforme (velcro fêmea);a inscrição contendo o nome do usuário (seu “nome de guerra”) será bordada de forma
centralizada na tarjeta; a inscrição será bordada com linha de seda, na cor branca; o texto deve ser bordado em letras maiúsculas, tipo Block2, versão expandida, com
altura das letras em 9 mm e largura de 2mm, com tamanho total de 6,5 mm cada letra; a extensão total dotexto não poderá ultrapassar o tamanho de 10 cm;), Com
tipagem sanguínea com amostra física. ALTA PATENTE 

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 194.296,60Total para Este Fornecedor: 

 UNIFORMES CAMPINAS LTDA
 Marca      V. 

Total
V. Unit. Unidade Qtde Item 

 104,5 PRALANA5.225,0050,00 UN 3,00 
 
 BOINA 
100% feltro de lã, confeccionado em tecido lã na cor preta. forro de alpaca de 40% algodão e 60% poliéster com pala interna de couro e recouro. em forma circular,
debruada em couro com 10 mm de altura interna e externamente por onde passa o cadarço reforço deverá ter um reforço em couro, internamente de formato
semicircular medindo 110 x 60 mm costurado no seu maior comprimento ao forro e debrum e o semicircular ao forro qual se destina a servir de suporte para emblema.
o semicírculo deve ficar na direção da sobrancelha direita. cadarço: de seda na cor preta, medindo 8 mm de largura, destinado ao ajustamento da boina, devendo
possuir 130 mm de comprimento em em cada extremidade para o laço; cada boina devera ter um distintivo da boina bordado com brasão a definir da  guarda
municipal  com numeração de 54 ate 60  embalado em saco plástico transparente. Apresentar amostra Física

 
 
PRALANA 

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 368, KALUCCI3.680,0010,00 PR 5,00 
 
 BOTA TIPO COTURNO CANO LONGO
bota cano longo confeccionada em couro semi-cromo, de primeira qualidade hidrofugado, sem marcas, isenta de cortes, furos, cicatrizes, bem como sinais de
parasitas, ou seja, carrapatos, bernes e outros defeitos provocados por riscos de cerca, chifradas, marcas de fogo, etc.., com espessura mínima de 2.0mm, forrado
internamente em poliéster, zíper lateral na parte interna, com forro de isolamento interno na extensão do zíper, refletivos em alta frequência, cano superior em couro
tipo napa vacum, forro almofadado, cano superior com elástico, caneleira com reforço interno em couro reconstituído, palmilha de montagem em couro reconstituído,
palmilha limpeza em látex e solado em borracha. 
cabedal, couro bovino de 1aqualidade, curtida ao cromo, espessura mínima de 2,0 mm com acabamento semi-cromo hidrofugado; 
gaspea, em couro bovino curtido ao cromo, com biqueira em tpu, com desenhos em alto relevo(3d), para evitar desgaste do couro, fixada através de colagem e costura
simples. 
forro do cabedal, lingueta e cano, em poliéster de rápida dispersão da transpiração, acelerado transporte da umidade, completamente respirável, toque macio e
confortável e superior resistência à abrasão. 
forro frontal do cano, em poliéster dublado com espuma de p.u. de 6,0 mm, com as seguintes especificações técnicas:
zíper de nylon, na lateral interna do cano, comprimento de 32 cm, n.º 40, devendo aumentar ou diminuir conforme a numeração, recoberta por "pala" externa em couro
semi-cromo que cubra todo o zíper com detalhe de corte em v na área de flexão da bota, fechado através de velcro preto.
fole protetor interno ao zíper, de couro tipo napa vacum colocado verticalmente ao longo da extensão da abertura do zíper.
parte superior traseira, acolchoada com espuma látex de espessura 10 mm e densidade 30, em quatro gomos revestimento na parte exterior em couro tipo napa vacum e
na parte interna com o mesmo forro da parte traseira do cano. haverá nas duas laterais uma cavidade na vertical em v medindo 11,5cm para o número 40 (variando de
acordo com a numeração), com um elástico de alta pressão de 3 cm para permitir uma melhor ajuste na panturrilha.
parte dianteira, na altura do peito do pé haverá um acolchoado de nove gomos em espuma pu de espessura 10 mm e densidade 33, recoberto em napa tipo vacum
conforme item 2.7, para melhor acomodação e mobilidade da região do tornozelo.
parte traseira, acima do calcanhar haverá um acolchoado de seis gomos.
em espuma pu de espessura 10 mm e densidade 33, recoberto em napa tipo vacum conforme item 2.7, para melhor acomodação e mobilidade do tendão de aquiles.
proteção frontal, interna no comprimento da parte dianteira do cano em couro reconstituído de 2,5mm de espessura, revestido em couro semi-cromo hidrofugado e
costuras duplas transversais. 

DESCRIÇÃO: 
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 contra forte interno, material termoplástico, conformado termicamente, com espessura de 2,0 mm tipo rígido, resistente revestido de couro pelo externo e internamente
em não tecido de microfibra, absorvente, composto de poliamida: palmilha de montagem, em couro reconstituído, com espessura mínima de 2,5 mm. deverá ser
reforçada com papelão próprio para este fim, para que o calçado não deforme com o uso. palmilha de limpeza, palmilha em látex, com sistema de absorção de
impactos, respirável, antibacteriana, efeito memória, alta absorção e de sorção de água, dublada em microfibra impregnada em poliuretano respirável. biqueira, lâmina
de resina termoplástica com adesivo termo reativável, reforçado com não tecido de poliéster, em um dos lados. sistema de montagem, cabedal e solado, fixados pelo
sistema blak; o calçado deverá ser 100% blaqueado nas laterais. blaqueação feita em costura com 2 fios e dupla laçada, sendo um n.º 3 de poliéster e outra n.º 4 de
nylon, encerado. solado, borracha legítima cor marrom, em forma de unisola (sola e salto em peça única), antiderrapante, com canaleta para blaqueação lateral, tendo

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 101, UNIFORMES

CAMPINAS
3.535,0035,00 UN 8,00 

 
 CALÇA SOCIAL 
masculina, confeccionada em tecido panama na seguinte composição:67% poliéster, 33% algodão , cor a definir , com acabamento antimicrobial. cós postiço
entertelado com 4 cm de largura e forrado em tecido 100% poliéster, na cor do tecido da calça, fechamento através de 1 botão na mesma cor do tecido e 1 caseado, 8
passantes inscritos na parte inferior do cós, vista embutida com zíper, 2 bolsos frontais com abertura tipo faca e , 2 bolsos traseiros embutidos com vivos por botões na
mesma cor do tecido e caseado, traseiro com enchance (folga do tecido para ajustes) e pences. as peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com
numeração  ou tamanho visível do lado de fora da embalagem). peça sob medida, obs. amostra será apresentada pela Guarda Municipal para certame UNIFORMES
CAMPINAS

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 101, UNIFORMES

CAMPINAS
2.020,0020,00 UN 9,00 

 
 CALÇA SOCIAL FEMININA 
, confeccionada em tecido panama na seguinte composição: 67% poliéster, 33% algodão , nas cor azul marinho, com acabamento antimicrobial.cós postiço entertelado
4 cm de largura, com passantes e com dois sinal de  bolsos  traseiros  , fechamento frontal através de 1 botão na mesma cor do tecido e 1 caseado, vista embutida. as
peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração e tamanho  visível do lado de fora da embalagem). com amostra peça sob medida, obs
amostra será apresentada pela Guarda Municipal para certame 
 
 UNIFORMES 
CAMPINAS 

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 65,5 UNIFORMES

CAMPINAS
1.310,0020,00 UN 14,00 

 
 CAMISA SOCIAL FEMININA 
 de manga curta , confeccionada em tecido na seguinte composição: 67% poliester, 33% algodão  a cor a definir ,  com acabamento antimicrobial. com gola padrão
entertelada, lapelas no ombro com 6 botão da cor do tecido com 2 bolso superior com botões colocado do lado esquerdo e direito. abotoamento frontal na mesma cor
do tecido tampa do bolso enterteladas , contendo 6 (seis) botões, com manga curta .peça sob medida, obs amostra será apresentada pela Guarda Municipal para
certame 
 
 UNIFORMES 
CAMPINAS 

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 65,5 UNIFORMES

CAMPINAS
3.275,0050,00 UN 15,00 

 
 CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA CURTA
de manga curta , confeccionada em tecido  na seguinte composição: 67% poliéster, 33% algodão , a cor a definir ,  com acabamento antimicrobial. com gola padrão
entertelada, lapelas no ombro com botão da cor do tecido om 2 bolso superior
, colocado do lado esquerdo e direito. abotoamento frontal na mesma cor
do tecido, tampa do bolso enterlada contendo 6 (seis) botões, com manga curta . peça sob medida, obs. amostra será apresentada pela Guarda Municipal para certame
 UNIFORMES 
CAMPINAS 

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
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 136,5 FILIZZOLA4.095,0030,00 UN 22,00 
 
 COTOVELEIRA 
contendo elástico com velcro para melhor ajuste. área de proteção no cotovelo mais abrangente que proteje o piloto contra eventuais impactos e quedas. produzida em
plástico injetado. forro em tecido resistente que protege contra atritos. desenvolvida para um melhor desempenho e mobilidade. tamanhos: p, m, g e gg com amostra
física 
 
 
FILIZZOLA 

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 147, FILIZZOLA4.410,0030,00 UN 28,00 
 
 JOELHEIRA 
Em plástico injetado oferece proteção contra impactos ao joelho e canela. produzida . possui forro em tecido confortável. fixação por duas cintas com velcro.
desenvolvida para um melhor desempenho e mobilidade. tamanhos p,m,g e gg. com amostra física FILIZZOLA

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 178, KALUCCI3.560,0020,00 UN 36,00 
 
 SAPATO SOCIAL FEMININO 
sapato leve confortável e resistente.  de cor preto cabedal: couro mestiço, espessura de 15/16 linhas de origem animal, isenta de defeitos (cortes, cicatrizes, calosidades,
manchas, sinais de parasitas), totalmente entretelado para maior desempenho, acabamento em auto brilho a base de água. forração: tecido tipo pu prata totalmente
respirável, dublado com espuma pu 3 mm, dando maior conforto e segurança a quem o usa.
reforço interno: material termoplástico leve e resistente, no bico e no calcanhar.
solado e salto: solado em polieter modelo carlota amazonas, com grande resistência a abrasão.
palmilha de montagem: composta de manta de não tecido resinada (bidim), localizada na parte interna do calçado com a função de estruturá-lo, possuindo alta rigidez,
com espessura mínima de 1,5mm, reforçada na parte traseira em fibra própria e alma de aço, para que o calçado não deforme com o uso. 
palmilha de conforto: palmilha de pu dublado e conformada com espuma pu de 6mm.
numeração: 33 ao 44 ,  com amostra física 
 
KALUCCI 

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 198, FORCE

MILITAR
19.800,00100,00 PR 40,00 

 
 TÊNIS 
Tênis de cor preto confeccionado 60% em p.u. emborrachado na cor preta, e 40% em poliéster, lingueta em nylon, cabedal forrada internamente em
poliéster\poliamida de rápida dispersão da transpiração, acelerado transporte da umidade, completamente respirável, toque macio e confortável e grande resistência à
abrasão, fechamento em atacador, acolchoado na borda superior do cano em espuma látex, lingueta  acolchoada com espuma para dar maior conforto, palmilha de
montagem em material sintético, palmilha de limpeza em p.u. e solado de borracha anti derrapante. com amostra física FORCE MILITAR 

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 50.910,00Total para Este Fornecedor: 

Determina-se, então, que o Setor de Compras e Licitações do Município de Itajubá convide o(s) vencedor(es) 

do referido processo para formalizar a contratação objetivada pelo presente certame. 
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Itajubá, em 30 de agosto de 2017 

Juliano Galdino Teixeira 

Secretario Municipal de Planejamento 
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