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PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE

TERMO DE ADJIJDIGAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. 2017.07.21i-SRP
OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Fardamento Escolar, destinados aos alunos
da Rede de Ensino do Município de Horizonte/Ce, conforme especificações contidas no
Termo de Referência.
Tendo Presente o Edital de Julgamento do PREGÃO PRESENCIAL N.
2017.07.21.1-SRP cujo objeto é Registro de Preços para Aquisição de Fardamento Escolar,
destinados aos alunos da Rede de Ensino do Município de Horizonte/Ce, conforme
especificações contidas no Termo de Referência, bem como Parecer pertinente da Assessoria
Jurídica atestando a regularidade do certame em tela, ADJUDICO E HOMOLOGO o mesmo para
que surta os devidos efeitos legais as respectiva vencedora, a saber empresa: FRANCISCO
GUTEMBERG SILVA GOMES - ME vencedora do LOTE único com o valor de R$ 679.851,30
(seiscentos e setenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e um reais e trinta centavos).
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CAMISA JUVENIL
06 ANOS
(Largura 40 cm x
Comprimento 55 cm) Descrição: em malha 1W. Composição
(67% poliéster/33% viscose), com gramatura de 160g/m2, na
cor branca. A gota deverá ser V com acabamento igual ao das
mangas em elanca Iight na cor azul marinho confeccionada em
máquina retilínea, com largura de 2,5 cm (acabada) começando
da ponta da gola para o decote. Na frente abaixo da altura do
peito deverá ser aplicado dois viés na posição horizontal,
contendo as cores: amarelo canário e azul marinho na largura
de 1.0 cm com uma distância de 1,5 cm entre os mesmos. Nas
mangas devem ser aplicados dois viés seguindo o mesmo
padrão dos aplicados na parte frontal da blusa. Na parte frontal
do lado esquerdo superior deverá ser aplicado um PETY
bordado de alta definição termocolante com o brasão do
município em suas cores padrão, medindo 6,5 cm de altura x
6,5 cm de largura. Na parte de trás da blusa deve ser aplicado
Unid.
um PETY bordado de alta definição termocolante com a
logomarca do selo UNICEF em suas cores padrão, medindo 5,5
cm de altura x 4,0 cm de largura. As barras do corpo deverão
ser rebatidas com largura de 2,0 cm, em máquina goteira de 02
agulhas. A camiseta deve ser costurada internamente com
máquina overloque de uma agulha nas laterais, ombros e
mangas. No meio da parte traseira interna da gola deve ser
costurada uma etiqueta com o indicativo do tamanho da peça,
composição do tecido, razão social do fabricante, CNPJ do
fabricante, símbolo indicativo do tipo de lavagem a ser
executada na peça e o pais onde a peça foi fabricada. A
tolerância de variação na gramatura é de 2%. A tinha utilizada
para a confecção da camiseta é 100% poliéster. n° 120. A
camiseta deve estar isenta de qualquer defeito que
comprometa a sua apresentação ou uso. Todas as peças
deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos
transparente.
CAMISA JUVENIL
07 e 08 ANOS (Largura 42 cm x
Comprimento 58 cm) Descrição: em malha PV. Composição
Unid.
(67% poliéster/33% viscose), com gramatura de 160g/m2, na
cor branca. A gola deverá ser V com acabamento igual ao das
mangas em elanca light na cor azul marinho coníecconada em
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máquina retilínea, com largura de 2,5cm (acabada) começando
da ponta da gola para o decote. Na frente abaixo da altura do
peito deverá ser aplicado dois viés na posição horizontal,
contendo as cores: amarelo canário e azul marinho na largura
de 1,0 cm com uma distância de 1,5 cm entre os mesmos. Nas
mangas devem ser aplicados dois viés seguindo o mesmo
padrão dos aplicados na parte frontal da blusa. Na parte frontal
do lado esquerdo superior deverá ser aplicado um PETY
bordado de alta definição termocolante com o brasão do
município em suas cores padrão, medindo 6.5 cm de altura x
6,5 cm de largura. Na parte de trás da blusa deve ser aplicado
um PETY bordado de alta definição termocolante com a
logomarca do selo UNICEF em suas cores padrão, medindo 5,5
cm de altura x 4,0 cm de largura. As barras do corpo deverão
ser rebatidas com largura de 2,0 cm, em máquina goteira de 02
agulhas. A camiseta deve ser costurada internamente com
máquina overloque de uma agulha nas laterais, ombros e
mangas. No meio da parte traseira interna da gola (leve ser
costurada uma etiqueta com o indicativo do tamanho da peça,
composição do tecido, razão social do fabricante, CNPJ do
fabricante, símbolo Indicativo do tipo de lavagem a ser
executada na peça e o país onde a peça foi fabricada. A
tolerância de variação na gramatura é de 2%. A linha utilizada
para a confecção da camiseta é 100% poliéster. n° 120. A
camiseta deve estar isenta de qualquer defeito que
comprometa a sua apresentação ou uso. Todas as peças
deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos
transparente.
CAMISA JUVENIL
09 e 10 ANOS
(Largura 44 z
Comprimento 61)
Descrição: em malha PV. Composição
(61% poliéster/33% viscose), com gramatura de 160g/m2, na
cor branca. A gola deverá ser 'V com acabamento igual ao das
mangas em elanca light na cor azul marinho confeccionada em
máquina retilínea, com largura de 2,5cm (acabada) começando
da ponta da gola para o decote. Na frente abaixo da altura do
peito deverá ser aplicado dois viés na posição horizontal,
contendo as cores: amarelo canário e azul marinho na largura
de 1,0 cm com uma distância de 1,5 em entre os mesmos. Nas
mangas devem ser aplicados dois viés seguindo o mesmo
padrão dos aplicados na parte frontal da blusa. Na parte frontal
do lado esquerdo superior deverá ser aplicado um PETY
bordado de alta definição terinocolante com o brasão do
município em suas cores padrão, medindo 6.5 cm de altura x
6,5 cm de largura. Na pane de trás da blusa deve ser aplicado
Unid.
um PETY bordado de alta definição termocolante com a
logomarca do selo UNICEF em suas cores padrão, medindo 55
cm de altura x 4,0 em de largura. As barras do corpo deverão
ser rebatidas com largura de 2,0 cm, em máquina goleira de 02
agulhas. A camiseta deve ser costurada internamente com
máquina overloque de uma agulha nas laterais, ombros e
mangas. No meio da parte traseira interna da gola deve ser
costurada uma etiqueta com o indicativo do tamanho da peça,
composição do tecido, razão social do fabricante, CNPJ do
fabricante, símbolo indicativo do tipo de lavagem a ser
executada na peça e o pais onde a peça foi fabricada. A
tolerância de variação na gramatura é de 2%. A linha utilizada
para a confecção da camiseta é 100% poliéster, n° 120. A
camiseta deve estar isenta de qualquer defeito que
comprometa a sua apresentação ou uso. Todas as peças
deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos
transparente.
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(Largura 46 cm x
CAMISA JUVENIL
11 e 12 ANOS
Comprimento 63 cm) - Descrição: em malha PV. Composição
(67% poliéster/33% viscose), com gramatura de 160g/m2, na
cor branca. A gola deverá ser V" com acabamento igual ao das
mangas em elanca light na cor azul marinho confeccionada em
máquina retilínea. com largura de 2,5cm (acabada) começando
da ponta da gola para o decote. Na frente abaixo da altura do
peito deverá ser aplicado dois viés na posição horizontal,
contendo as cores: amarelo canário e azul marinho na largura
de 1,0 cm com uma distância de 1,5 cm entre os mesmos. Nas
mangas devem ser aplicados dois viés seguindo o mesmo
padrão dos aplicados na parte frontal da blusa. Na parte frontal'
do lado esquerdo superior deverá ser aplicado um PETY
bordado de alta definição termocolante com o brasão do
município em suas cores padrão, medindo 6.5 cm de altura x
6,5 cm de largura. Na parte de trás da blusa deve ser aplicado
Unid.
um rn' bordado de alta definição termocolante com a
logomarca do selo UNICEF em suas cores padrão, medindo 5,5
cm de altura x 4,0 cm de largura. As barras do corpo deverão
ser rebatidas com largura de 2,0 cm, em máquina goleira de 02
agulhas. A camiseta deve ser costurada internamente com
máquina overloque de uma agulha nas laterais, ombros e
mangas. No meio da parte traseira interna da gola deve ser
costurada uma etiqueta com o indicativo do tamanho da peça,
composição do tecido, razão social do fabricante, CNI'J do
fabricante, símbolo indicativo do tipo de lavagem a ser
executada na peça e o país onde a peça foi fabricada. A
tolerância de variação na gramatura é de 2%. A linha utilizada
para a confecção da camiseta é 100% poliéster, n° 120. A
camiseta deve estar isenta de qualquer defeito que
comprometa a sua apresentação ou uso. Todas as peças
deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos
transparente.
CAMISA JUVENIL - 13 e 14 ANOS - (Largura 48 cm z
Comprimento 67 cm) . Descrição: em malha PV. Composição
(67% poliéster/33% viscose), com gramatura de 160g/m2, na
cor branca. A gola deverá ser V com acabamento igual ao das
mangas em elanca light na cor azul marinho confeccionada em
máquina retilínea, com largura de 2,5cm (acabada) começando
da ponta da gola para o decote. Na frente abaixo da altura do
peito deverá ser aplicado dois viés na posição horizontal,
contendo as cores: amarelo canário e azul marinho na largura
de 1,0 cm com uma distância de 1,5 em entre os mesmos. Nas
mangas devem ser aplicados dois viés seguindo o mesmo
padrão dos aplicados na parte frontal da blusa. Na parte frontal
do lado esquerdo superior deverá ser aplicado um PETY
bordado de alta definição termocolante com o brasão do
UnId.
município em suas cores padrão, medindo 6,5 cm de altura x
6,5 cm de largura. Na parte de trás da blusa deve ser aplicado
um PETY bordado de alta definição termocolante com a
togomarca do selo UNICEF em suas cores padrão, medindo 5,5
cm de altura x 4,0 cm de largura. As barras do corpo deverão
ser rebatidas com largura de 2,0 cm, em máquina goleira de 02
agulhas. A camiseta deve ser costurada internamente com
máquina overloque de uma agulha nas laterais, ombros e
mangas. No meio da parte traseira interna da gola deve ser
costurada uma etiqueta com o indicativo do tamanho da peça,
composição do tecido, razão social do fabricante, CNPJ do
fabricante, símbolo indicativo cio tipo de lavagem a ser
executada na peça e o pais onde a peça foi fabricada. A
tolerância de variação na gramatura é de 2%. A linha utilizada
para a confecção da camiseta é 100% poliéster, n° 120. A
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camiseta deve estar isenta de qualquer defeito que
comprometa a sua apresentação ou uso. Todas as peças
deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos
transparente.
CAMISA JUVENIL- EJA -TAMANHOS 1', M, 6 e 66: em malha
PV. Composição (67% poliéster/33% viscose), com gramatura
de 160g/m2. na cor branca. A gola deverá ser V" com
acabamento igual ao das mangas em elanca light na cor azul
marinho confeccionada em máquina retilínea, com largura de
2,5cm (acabada) começando da ponta da gola para o decote. Na
frente abaixo da altura do peito deverá ser aplicado dois viés na
posição horizontal, contendo as cores: amarelo canário e azul
marinho na largura de LO cm com uma distancia de 1,5 cm
entre os mesmos. Nas mangas devem ser aplicados dois viés
seguindo o mesmo padrão dos aplicados na parte frontal da
blusa. Na parte frontal do lado esquerdo superior deverá ser
aplicado um PETY bordado de alta definição termocolante com
o brasão do município em suas cores padrão, medindo 6,5 cru
de altura x 6,5 cm de largura. Na pane de trás da blusa deve ser
aplicado um PETY bordado de alta definição termocolante com Unid.
a logomarca do selo UNICEF em suas cores padrão, medindo
5,5 cm de altura x 4,0 cm de largura. As barras do corpo
deverão ser rebatidas com largura de 2,0 cm. em máquina
goleira de 02 agulhas. A camiseta deve ser costurada
internamente com máquina overloque de uma agulha nas
laterais, ombros e mangas. No meio da parte traseira interna da
gola deve ser costurada unia etiqueta com o indicativo do
tamanho da peça, composição do tecido, razão social do
fabricante, CNPJ do fabricante, símbolo indicativo do tipo de
lavagem a ser executada na peça e o país onde a peça foi
fabricada. A tolerância de variação na gramatura é de 2%. A
linha utilizada para a confecção da camiseta é 100% poliéster,
n° 120. A camiseta deve estar isenta de qualquer defeito que
comprometa a sua apresentação ou uso. Todas as peças
deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos
transparente.
CAMISETA REGATA iNFANTIL- 02 ANOS- (Comprimento
42 cm Largura 32 cm x Cava 16 cm) - Descrição: camiseta
em malha P.V., composição: 67% poliéster /33% viscose), com
gramatura de 160g/m2(no mínimo), na cor branca, com a gola
em v". Na frente abaixo da altura do peito deverão ser
aplicados dois viés na posição horizontal, nas cores: amarelo
canário e azul marinho, sobreposto a peça com largura de 1,0
cm, confeccionado 100% poliéster, com gramatura mínima de
100g/m2, na parte frontal do lado esquerdo superior deverá
ser aplicado um PETY bordado de alta definição termocolante
com o brasão do município em suas cores padrão, medindo
altura x 6,5 cm de altura x 6,5 cm de largura. Na parte de trás
da blusa deve ser aplicado um PETY bordado de alta definição Unid.
termocolante com a logomarca do selo UNICEF em suas cores
padrão, medindo 5$ cm de altura x 4.0 cm de largura. Gola e
cavas das mangas deverão ser confeccionadas em máquina
retliinea, contornada com elanca llght de 1,5 cm na cor azul
marinho. A barra do corpo deve ser rebatida com largura de 2,0
cm, em máquina goleira de duas agulhas. A camiseta deve ser
costurada internamente com máquina overloque de uma
agulha nas laterais, ombros e mangas. No meio da parte
traseira interna da gola deve ser costurada uma etiqueta com o
Indicativo do tamanho da peça, composição do tecido, razão
social do fabricante, o número da inscrição do CNPJ do
fabricante, o símbolo indicativo do tipo de lavagem a ser
executada na peça e o país onde a peça foi fabricada. Tolerância
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de variação na gramatura é de 2%. Linha utilizada para
confecção da camiseta é de 100% poliéster, N°120. Camiseta
Isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação
e uso. Todas as peças deverão ser embaladas separadamente
em sacos plásticos transparente.
BERMUDA INFANTIL 02 ANOS (Gancho Frente 18,5 cm,
Gancho Traseiro 22,5 cm, Entre Pernas 18 cm, Abertura
Pernas 19 cm, Cintura 46 cm) Descrição: Confeccionada
em ractel 100% poliéster com gramatura de I00g/ni2, na cor
azul marinho. A cintura deve possuir elástico com largura de
3,5 cm, embutido e rebatido com Squlna de ponto corrente.
Nas laterais das pernas deverá ser aplicado unia grega em
tafetá bordada de alta definição com o brasão do município e o
nome prefeitura municipal de Horizonte em toda sua extensão
nas suas cores padrão de 3,0 em de largura. Na perna esquerda
da bermuda deverá ser aplicada em silkscreen a estampa do
brasão do município em suas cores padrão. A bermuda deverá.
Untd.
ser toda costurada com máquina overloque de urna agulha na
sua parte interna, e rebatida externamente com máquina
goleira de duas agulhas. As barras das pernas deve ser
rebatidas com largura de 2.0 cm em máquina goleira de 02
agulhas. Na parte interna deve conter uma etiqueta com o
Indicativo do tamanho da peça, composição do tecido, razão
social do fabricante, o número do CNPJ do fabricante, o símbolo
Indicativo do tipo de lavagem a ser executada na peça e o país
onde a peça foi fabricada. A linha utilizada é 100% poliéster,
N°120. A bermuda deve estar isenta de qualquer defeito que
comprometa a sua apresentação e uso. Tolerância de variação
na gramatura é de 2%. Todas as peças deverão ser embaladas
separadamente em sacos plásticos transparente.
SANDÁLIA INFANTIL- INFANTIL
02 ANOS: Anatômica,
confeccionada em PVC (cloreto de povinila), com dureza de
60%, virgem, na cor preta, unissex, alça Injetada em PVC 100%
virgem na cor azul, palmilha em PVC 100% virgem na cor preta,
Uni d.
modelo tipo papete com um fecho em veicro na parte do
tornozelo. Na lateral da palmilha um frizo azul em toda sua
extensão. Com etiqueta em PVC 100% virgem da logomarca do
município na alça acima dos dedos e do UNICEF na parte de
trás da alça do tornozelo.
CAMISETA REGATA INFANTIL 03 ANOS (Comprimento
44 cm x Largura 33 cm x Cava 17 cm) Descrição: camiseta
em malha P.V., composição: 67% poliéster /33% viscose), com
gramatura de 160g/m3(no mínimo), na cor branca, com a gola
em v». Na frente abaixo da altura do peito deverão ser
aplicados dois viés na posição horizontal, nas cores: amarelo
canário e azul marinho, sobreposto a peça com largura de 1,0
cm. confeccionado 100% poliéster, com gramatura mínima de
100g/m2. na parte frontal do lado esquerdo superior deverá
ser aplicado um PETY bordado de alta definição termocolante
com o brasão do município em suas cores padrão, medindo
Uni d.
altura x 6.5 cm de altura x 6.5 cm de largura. Na parte de trás
da blusa deve ser aplicado um PETY bordado de alta definição
termocolante com a logomarca do selo UNICEF em suas cores
padrão, medindo 5,5 cm de altura x 4.0 cm de largura. Gola e
cavas das mangas deverão ser confeccionadas em máquina
retilínea, contornada com elanca light de 1,5 cm na cor azul
marinho. A barra do corpo deve ser rebatida com largura de 2,0
cm, em máquina goleira de duas agulhas. A camiseta deve ser
costurada Internamente com máquina overloque de uma
agulha nas laterais, ombros e mangas. No meia da parte
traseira interna da gola deve ser costurada uma etiqueta com o
indicativo do tamanho da peça, composição do tecido, razão
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social do fabricante, o número da Inscrição do CNPJ do
fabricante, o símbolo indicativo do tipo de lavagem a ser
executada na peça e o pais onde a peça foi fabricada. Tolerância
de variação na gramatura é de 2%. Linha utilizada para
confecção da camiseta é de 100% poliéster, N°120. Camiseta
Isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação
e uso. Todas as peças deverão ser embaladas separadamente
em sacos plásticos transparente.
BERMUDA INFANTIL 03 ANOS (Gancho Frente 20 cm,
Gancho Traseiro 24 cm, Entre Penas 19 cm, Abertura
Pernas 20 em, Cintura 48 em) Descrição: Confeccionada em
tactel 100% poliéster com gramatura de 100g/m2. na cor azul
marinho. A cintura deve possuir elástico com largura de 3,5 cm,
embutido e rebatido com máquina de ponto corrente. Nas
laterais das pernas deverá ser aplicado uma grega em tafetá
bordada de alta definição com o brasão do município e o nome
prefeitura municipal de Horizonte em toda sua extensão nas
suas cores padrão de 3.0 cm de largura. Na perna esquerda da
bermuda deverá ser aplicada em silkscreen a estampa do
brasão do município em suas cores padrão. A bermuda deverá
Unad
ser toda costurada com máquina overloque de uma agulha na
sua pane interna, e rebatida externamente com máquina
goleira de duas agulhas. As barras das pernas deve ser
rebatidas com largura de 2.0 cm em máquina goleira de 02
agulhas. Na parte interna deve conter uma etiqueta com o
indicativo do tamanho da peça, composição do tecido, razão
social do fabricante, o número do CNPJ do fabricante, o símbolo
Indicativo do tipo de lavagem a ser executada na peça e o pais
onde a peça foi fabricada. A linha utilizada é 100% poliéster,
N°120. A bermuda deve estar Isenta de qualquer defeito que
comprometa a sua apresentação e uso. Tolerância de variação
na gramatura é de 2%. Todas as peças deverão ser embaladas
separadamente em sacos plásticos transparente.
SANDALIA INFANTIL- INFANTIL
03 ANOS: Anatômica,
confeccionada em PVC (cloreto de povinila), com dureza de
60%, virgem, na cor preta, unisse; alça injetada em PVC 100%
virgem na cor azul, palmilha em PVC 100% virgem na cor preta,
I Id
modelo tipo papete com um fecho em velcro na parte do
tornozelo. Na lateral da palmilha um frizo azul em toda sua
extensão. Com etiqueta em PVC 100% virgem da logomarca do
município na alça acima dos dedos e do UNICEF na parte de
trás da alça do tornozelo.
CAMISETA REGATA INFANTIL 04 ANOS (Comprimento
45 em x Largura 34 em x Cava 22 cm) Descrição: camiseta
em malha P.V., composição: 67% poliéster /33% viscose), com
gramatura de 160g/m2(no mínimo), na cor branca, com a gola
em "v". Na frente abaixo da altura do peito deverão ser
aplicados dois viés na posição horizontal, nas cores: amarelo
canário e azul marinho, sobreposto a peça com largura de 1,0
cm, confeccionado 100% poliéster .com gramatura mínima de
100g/m2. na parte frontal do lado esquerdo superior deverá
ser aplicado um PETY bordado de alta definição termocolante Unid.
com o brasão do município em suas cores padrão, medindo
altura x 6.5 cm de altura x 6.5 cm de largura. Na pane de trás
da blusa deve ser aplicado um PETY bordado de alta definição
termocolante com a logomarca do seio UNICEF em suas cores
padrão, medindo 5.5 cm de altura x 4.0 cm de largura. Gola e
cavas das mangas deverão ser confeccionadas em máquina
retilínea, contornada com elanca light de 1,5 cm na cor azul
marinho. A barra do corpo deve ser rebatida com largura de 2,0
cm, em máquina goleira de duas agulhas. A camiseta deve ser
costurada internamente com máquina overloque de unia
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agulha nas laterais, ombros e mangas. No meio da parte
traseira interna da gola deve ser costurada urna etiqueta com o
indicativo do tamanho da peça, composição do tecido, razão
social do fabricante, o número da inscrição do CNPJ do
fabricante, o símbolo indicativo do tipo de lavagem a ser
executada na peça e o país onde a peça foi fabricada. Tolerância
de variação na gramatura é de 2%. Linha utilizada para
confecção da camiseta é de 100% poliéster, N°120. Camiseta
isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação
e uso. Todas as peças deverão ser embaladas separadamente
em sacos plásticos transparente.
BERMUDA INFANTIL - 04 ANOS - (Gancho Frente 21,5 cm,
Gancho Traseiro 25,5 cm, Entre Pernas 20 cm. Abertura
Pernas 21 cm, Cintura 50 cm) - Descrição: Confeccionada em
tactel 100% poliéster com gramatura de 100g/in2, na cor azul
marinho. A cintura deve possuir elástico com largura de 3,5 cm,
embutido e rebatido com máquina de ponto corrente. Nas
laterais das pernas deverá ser aplicado uma grega em tafetá
bordada de alta definição com o brasão do município e o nome
prefeitura municipal de Horizonte em toda sua extensão nas
suas cores padrão de 3,0 cm de largura. Na perna esquerda da
bermuda deverá ser aplicada em silkscreen a estampa do
brasão do município em suas cores padrão. A bermuda deverá
Unid.
ser toda costurada com máquina overloque de urna agulha na
sua parte interna, e rebatida externamente com máquina
goleira de duas agulhas. As barras das pernas deve ser
rebatidas com largura de 2,0 cm em máquina goleira de 02
agulhas. Na parte interna deve conter uma etiqueta com o
indicativo do tamanho da peça, composição do tecido, razão
social do fabricante, o número do CNPJ do fabricante, o símbolo
indicativo do tipo de lavagem a ser executada na peça e o país
onde a peça foi fabricada. A linha utilizada é 100% poliéster,
N°120. A bermuda deve estar isenta de qualquer defeito que
comprometa a sua apresentação e uso. Tolerincia de variação
na gramatura é de 2%. Todas as peças deverão ser embaladas
separadamente em sacos plásticos transparente.
SANDALIA INFANTIL- INFANTIL - 04 ANOS: Anatômica,
confeccionada em PVC (cloreto de povinhla), com dureza de
60%, virgem, na cor preta, unissex, alça injetada em PVC 100%
virgem na cor azul, palmilha em PVC 100% virgem na cor preta.
n Id
modelo tipo papete com uni fecho em velcro na parte do
tornozelo. Na lateral da palmilha um frizo azul em toda sua
extensão. Com etiqueta em PVC 100% virgem da logoniarca do
município na alça acima dos dedos e do UNICEF na parte de
trás da alça do tornozelo.
CAMISETA REGATA INFANTIL - OS ANOS - (Comprimento
46 cm x Largura 35 cm x Cava 23 cm) - Descrição: camiseta
em malha P.V., composição: 67% poliéster /33% viscose), com
gramatura de 160g/m2(no mínimo), na cor branca, com a gola
em "v'. Na frente abaixo da altura do peito deverão ser
aplicados dois viés na posição horizontal, nas cores: amarelo
canário e azul marinho, sobreposto a peça com largura de 1,0
cm. confeccionado 100% poliéster .com gramatura mínima de
Unid.
100g/m2. na parte frontal do lado esquerdo superior deverá
ser aplicado um PLi'Y bordado de alta definição termocolante
com o brasão do município em suas cores padrão, medindo
altura x 6,5 cm de altura x 6.5 cm de largura. Na parte de trás
da blusa deve ser aplicado um l'ETY bordado de alta definição
termocolante com a logomarca do selo UNICEF em suas cores
padrão, medindo 5,5 cm de altura x 4,0 cm de largura. Gola e
cavas das mangas deverão ser confeccionadas em máquina
retilínea, contornada com elanca light de 1,5 cm na cor azul -
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marinho. A barra do corpo deve ser rebatida com largura de 2,0
cm, em máquina goleira de duas agulhas. A camiseta deve ser
costurada internamente com máquina overloque de uma
agulha nas laterais, ombros e mangas. No meio da parte
traseira interna da gola deve ser costurada uma etiqueta com o
indicativo do tamanho da peça, composição do tecido, razão
social do fabricante, o número da inscrição do CNPJ do
fabricante, o símbolo indicativo do tipo de lavagem a ser
executada na peça e o país onde a peça foi fabricada. Tolerância
de variação na gramatura é de 2%. Linha utilizada para
confecção da camiseta é de 100% poliéster. N°120. Camiseta
isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação
e uso. Todas as peças deverão ser embaladas separadamente
em sacos plásticos transparente.
BERMUDA INFANTIL 05 ANOS (Gancho Frente 23 cm,
Gancho Traseiro 27 cm. Entre Pernas 21 cm, Abertura
Pernas 22 cm, Cintura 52 cm) Descrição: Confeccionada em
tactel 100% poliéster com gramatura de 100g/m2. na cor azul
marinho. A cintura deve possuir elástico caiu largura de 3.5 cm,
embutido e rebatido com máquina de ponto corrente. Nas
laterais das pernas deverá ser aplicado uma grega em tafetá
bordada de alta definição com o brasão do município e o nome
prefeitura municipal de Horizonte em toda sua extensão nas
suas cores padrão de 3,0 cm de largura. Na perna esquerda da
bermuda deverá ser aplicada em silkscreen a estampa do
brasão do município em suas cores padrão. A bermuda deverá
Unid
ser toda costurada com máquina overloque de uma agulha na
sua parte interna, e rebatida externamente com máquina
goteira de duas agulhas. As barras das pernas deve ser
rebatidas com largura de 2,0 cm em máquina goleira de 02
agulhas. Na parte interna deve conter uma etiqueta com o
Indicativo do tamanho da peça, composição do tecido, razão
social do fabricante, o número do CNPJ do fabricante, o símbolo
Indicativo do tipo de lavagem a ser executada na peça e o país
onde a peça foi fabricada. A linha utilizada é 100% poliéster.
N°120. A bermuda deve estar isenta de qualquer defeito que
comprometa a sua apresentação e uso. Toler5ncia de variação
na gramatura é de 2%. Todas as peças deverão ser embaladas
separadamente em sacos plásticos transparente.
SANDALIA INFANTIL- INFANTIL
OS ANOS: Anatômica,
confeccionada em PVC (cloreto de povinila), com dureza de
60%, virgem, na cor preta, unissex, alça Injetada em PVC 100%
virgem na cor azul, palmilha em PVC 100% virgem na cor preta.
ni d
modelo tipo papete com um fecho em velcro na parte do
tornozelo. Na lateral da palmilha um frizo azul em toda sua
extensão. Com etiqueta em PVC 100% virgem da logomarca do
município na alça acima dos dedos e do UNICEF na parte de
trás da alça do tornozelo.
CAMISETA BÁSICA ADULTO E/OU INFANTIL: em malha fio
30 cardada com 100% algodão, cor a combinar, tamanhos
variados: P, M. II CC e XCG. com logotipos da Secretária de
Educação da Prefeitura Municipal de Horizonte (em PETY
bordado de alta definição em tafetá termocolante) e do projeto
escolar a que se destina. Projetos destinados: Eu sou cidadão
Amigos da Leitura; Projeto Jovem Bombeiro Voluntário -JBV; Unld.
PROERD; Rádio Escola; Semana da Consciência Negra; Mostra
Literária e EXPOMATH; Arraiá da Educação Infantil; Semana de
Ação Mundial Semana do Brincar); TEMAH; Luz do Saber;
Comemoração dos Resultados do SPAECE; Festival de Talentos;
Curso de Língua Inglesa; Projeto valores na Sala de Aula; Um
Horizonte de Paz e Cidadania; Projeto Hora do Jogo; Conselho
Municipal de Educação; Grêmios Estudantis; Semana do Meio
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Ambiente; Cursinho Pré Vestibular, Projeto valores humano na
educação infantil; Educação inclusiva; Peteca; Soletrando;
OBMEP; Comunidade de Aprendizagem; Mostra Cultural da
Educação Infantil; Festival de Talentos da EJA; Campeonato da
Tabuada; Dia Da Matemática- com vidas.
Valor Total do Lote

67985130

Ao Setor Contábil-financeiro para as providências cabíveis.
Notifique-se o licitante vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços no
prazo indicado no Instrumento Convocatório.

o

Ciência aos interessados.
Publique-se.
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, ESTADO DO CEARÁ, 24 DE
AGOSTO DE 2017.
Regina&1caneDomingos
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO

