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Pregão Presencial Nº 000021/2020 - Processo Nº 000417/2020 - MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO)

TERMO DE REFERENCIA

Especificação QuantidadeUnd.CódigoLote Média Total

00001

CAMISA BRANCA, MALHA PV 67% POLIESTER 33%
VISCOSE gramatura 160g/m², com decote redondo com
ribana (1 x1) de 2 cm colocada (pronta), bainha da
manga com detalhe em tecido Azul Royal de
aproximadamente 2,5cm. Bainha deverá ser costurada
com 2,5cm em máquina de cobertura em duas agulhas
bitola larga. Parte superior das costas, centralizado,
estampa na Cor Azul Royal ou Preto, com os dizeres
em fonte Franklin Gothic Medim Cond, Negrito, Mangas
direitas e esquerda estampas da secretaria e/ou setor
solicitante, estampa colorida da logo do Governo lado
esquerdo da camisa. O modelo das estampas ficará a
cargo do contratante e deverá ser fornecido impresso
ou em arquivo da preferencia do contratado. Todos os
custos com a Serigrafia é de responsabilidade da
contratada. A etiqueta de identificação da peça deve
ser pregada na nuca. Todas as costuras devem ser
realizadas com linha da cor do tecido. A peça deverá
ser embalada individualmente e estar limpa, isenta de
qualquer defeito que comprometa sua apresentação.
TAMNHO (P).

100,0000PÇ00052669 24,500 2.450,00

00002

CAMISA BRANCA, MALHA PV 67% POLIESTER 33%
VISCOSE gramatura 160g/m², com decote redondo com
ribana (1 x1) de 2 cm colocada (pronta), bainha da
manga com detalhe em tecido Azul Royal de
aproximadamente 2,5cm. Bainha deverá ser costurada
com 2,5cm em máquina de cobertura em duas agulhas
bitola larga. Parte superior das costas, centralizado,
estampa na Cor Azul Royal ou Preto, com os dizeres
em fonte Franklin Gothic Medim Cond, Negrito, Mangas
direitas e esquerda estampas da secretaria e/ou setor
solicitante, estampa colorida da logo do Governo lado
esquerdo da camisa. O modelo das estampas ficará a
cargo do contratante e deverá ser fornecido impresso
ou em arquivo da preferencia do contratado. Todos os
custos com a Serigrafia é de responsabilidade da
contratada. A etiqueta de identificação da peça deve
ser pregada na nuca. Todas as costuras devem ser
realizadas com linha da cor do tecido. A peça deverá
ser embalada individualmente e estar limpa, isenta de
qualquer defeito que comprometa sua apresentação.
TAMNHO (M).

100,0000PÇ00052669 24,500 2.450,00

00003

CAMISA BRANCA, MALHA PV 67% POLIESTER 33%
VISCOSE gramatura 160g/m², com decote redondo com
ribana (1 x1) de 2 cm colocada (pronta), bainha da
manga com detalhe em tecido Azul Royal de
aproximadamente 2,5cm. Bainha deverá ser costurada
com 2,5cm em máquina de cobertura em duas agulhas
bitola larga. Parte superior das costas, centralizado,
estampa na Cor Azul Royal ou Preto, com os dizeres
em fonte Franklin Gothic Medim Cond, Negrito, Mangas
direitas e esquerda estampas da secretaria e/ou setor
solicitante, estampa colorida da logo do Governo lado
esquerdo da camisa. O modelo das estampas ficará a
cargo do contratante e deverá ser fornecido impresso
ou em arquivo da preferencia do contratado. Todos os
custos com a Serigrafia é de responsabilidade da
contratada. A etiqueta de identificação da peça deve
ser pregada na nuca. Todas as costuras devem ser
realizadas com linha da cor do tecido. A peça deverá

100,0000PÇ00052669 24,500 2.450,00
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ser embalada individualmente e estar limpa, isenta de
qualquer defeito que comprometa sua apresentação.
TAMNHO (G).

00004

CAMISA BRANCA, MALHA PV 67% POLIESTER 33%
VISCOSE gramatura 160g/m², com decote redondo com
ribana (1 x1) de 2 cm colocada (pronta), bainha da
manga com detalhe em tecido Azul Royal de
aproximadamente 2,5cm. Bainha deverá ser costurada
com 2,5cm em máquina de cobertura em duas agulhas
bitola larga. Parte superior das costas, centralizado,
estampa na Cor Azul Royal ou Preto, com os dizeres
em fonte Franklin Gothic Medim Cond, Negrito, Mangas
direitas e esquerda estampas da secretaria e/ou setor
solicitante, estampa colorida da logo do Governo lado
esquerdo da camisa. O modelo das estampas ficará a
cargo do contratante e deverá ser fornecido impresso
ou em arquivo da preferencia do contratado. Todos os
custos com a Serigrafia é de responsabilidade da
contratada. A etiqueta de identificação da peça deve
ser pregada na nuca. Todas as costuras devem ser
realizadas com linha da cor do tecido. A peça deverá
ser embalada individualmente e estar limpa, isenta de
qualquer defeito que comprometa sua apresentação.
TAMNHO (GG).

50,0000PÇ00052669 24,500 1.225,00

00005

CALÇA EM TECIDO DE BRIM Calça em tecido de BRIM,
cor branca não transparente, 100% algodão. sem bolso
e com costuras reforçadas. Cintura aplicar elástico de
4cm costurado com maquina de 4 agulhas ponto
corrente. Barra com bainha simples de 1,5cm virada 2
vezes. Com a estampa do brasão do Governo de
Guaçuí colorido na parte superior da coxa direita, com
tamanho de 7cm de base e altura proporcional podendo
variar 1cm para mais ou para menos, abaixo do brasão
deve estar escrito identificação do setor solicitante  em
cor Azul Royal, em fonte Franklin Gothic Medim Cond,
Negrito, caixa alta e no tamanho proporcional e
respeitando o tamanho do brasão acima citado. A
etiqueta de identificação da peça deve ser afixada na
parte interna (posterior) da cintura (elástico). Todas as
costuras devem ser realizadas com linha da cor do
tecido. A peça deverá estar limpa, isenta de qualquer
defeito que comprometa sua apresentação. Ver tabela
de medidas abaixo. TAMANHO (38).

30,0000PÇ00052670 49,900 1.497,00

00006

CALÇA EM TECIDO DE BRIM Calça em tecido de BRIM,
cor branca não transparente, 100% algodão. sem bolso
e com costuras reforçadas. Cintura aplicar elástico de
4cm costurado com maquina de 4 agulhas ponto
corrente. Barra com bainha simples de 1,5cm virada 2
vezes. Com a estampa do brasão do Governo de
Guaçuí colorido na parte superior da coxa direita, com
tamanho de 7cm de base e altura proporcional podendo
variar 1cm para mais ou para menos, abaixo do brasão
deve estar escrito identificação do setor solicitante  em
cor Azul Royal, em fonte Franklin Gothic Medim Cond,
Negrito, caixa alta e no tamanho proporcional e
respeitando o tamanho do brasão acima citado. A
etiqueta de identificação da peça deve ser afixada na
parte interna (posterior) da cintura (elástico). Todas as
costuras devem ser realizadas com linha da cor do
tecido. A peça deverá estar limpa, isenta de qualquer

50,0000PÇ00052670 49,900 2.495,00
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defeito que comprometa sua apresentação. Ver tabela
de medidas abaixo. TAMANHO (40).

00007

CALÇA EM TECIDO DE BRIM Calça em tecido de BRIM,
cor branca não transparente, 100% algodão. sem bolso
e com costuras reforçadas. Cintura aplicar elástico de
4cm costurado com maquina de 4 agulhas ponto
corrente. Barra com bainha simples de 1,5cm virada 2
vezes. Com a estampa do brasão do Governo de
Guaçuí colorido na parte superior da coxa direita, com
tamanho de 7cm de base e altura proporcional podendo
variar 1cm para mais ou para menos, abaixo do brasão
deve estar escrito identificação do setor solicitante  em
cor Azul Royal, em fonte Franklin Gothic Medim Cond,
Negrito, caixa alta e no tamanho proporcional e
respeitando o tamanho do brasão acima citado. A
etiqueta de identificação da peça deve ser afixada na
parte interna (posterior) da cintura (elástico). Todas as
costuras devem ser realizadas com linha da cor do
tecido. A peça deverá estar limpa, isenta de qualquer
defeito que comprometa sua apresentação. Ver tabela
de medidas abaixo. TAMANHO (42).

50,0000PÇ00052670 49,900 2.495,00

00008

CALÇA EM TECIDO DE BRIM Calça em tecido de BRIM,
cor branca não transparente, 100% algodão. sem bolso
e com costuras reforçadas. Cintura aplicar elástico de
4cm costurado com maquina de 4 agulhas ponto
corrente. Barra com bainha simples de 1,5cm virada 2
vezes. Com a estampa do brasão do Governo de
Guaçuí colorido na parte superior da coxa direita, com
tamanho de 7cm de base e altura proporcional podendo
variar 1cm para mais ou para menos, abaixo do brasão
deve estar escrito identificação do setor solicitante  em
cor Azul Royal, em fonte Franklin Gothic Medim Cond,
Negrito, caixa alta e no tamanho proporcional e
respeitando o tamanho do brasão acima citado. A
etiqueta de identificação da peça deve ser afixada na
parte interna (posterior) da cintura (elástico). Todas as
costuras devem ser realizadas com linha da cor do
tecido. A peça deverá estar limpa, isenta de qualquer
defeito que comprometa sua apresentação. Ver tabela
de medidas abaixo. TAMANHO (44).

50,0000PÇ00052670 49,900 2.495,00

00009

CALÇA EM TECIDO DE BRIM Calça em tecido de BRIM,
cor branca não transparente, 100% algodão. sem bolso
e com costuras reforçadas. Cintura aplicar elástico de
4cm costurado com maquina de 4 agulhas ponto
corrente. Barra com bainha simples de 1,5cm virada 2
vezes. Com a estampa do brasão do Governo de
Guaçuí colorido na parte superior da coxa direita, com
tamanho de 7cm de base e altura proporcional podendo
variar 1cm para mais ou para menos, abaixo do brasão
deve estar escrito identificação do setor solicitante  em
cor Azul Royal, em fonte Franklin Gothic Medim Cond,
Negrito, caixa alta e no tamanho proporcional e
respeitando o tamanho do brasão acima citado. A
etiqueta de identificação da peça deve ser afixada na
parte interna (posterior) da cintura (elástico). Todas as
costuras devem ser realizadas com linha da cor do
tecido. A peça deverá estar limpa, isenta de qualquer
defeito que comprometa sua apresentação. Ver tabela
de medidas abaixo. TAMANHO (46).

50,0000PÇ00052670 49,900 2.495,00

00010 CALÇA EM TECIDO DE BRIM Calça em tecido de BRIM, 50,0000PÇ00052670 49,900 2.495,00
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cor branca não transparente, 100% algodão. sem bolso
e com costuras reforçadas. Cintura aplicar elástico de
4cm costurado com maquina de 4 agulhas ponto
corrente. Barra com bainha simples de 1,5cm virada 2
vezes. Com a estampa do brasão do Governo de
Guaçuí colorido na parte superior da coxa direita, com
tamanho de 7cm de base e altura proporcional podendo
variar 1cm para mais ou para menos, abaixo do brasão
deve estar escrito identificação do setor solicitante  em
cor Azul Royal, em fonte Franklin Gothic Medim Cond,
Negrito, caixa alta e no tamanho proporcional e
respeitando o tamanho do brasão acima citado. A
etiqueta de identificação da peça deve ser afixada na
parte interna (posterior) da cintura (elástico). Todas as
costuras devem ser realizadas com linha da cor do
tecido. A peça deverá estar limpa, isenta de qualquer
defeito que comprometa sua apresentação. Ver tabela
de medidas abaixo. TAMANHO (48).

00011

CALÇA EM TECIDO DE BRIM Calça em tecido de BRIM,
cor branca não transparente, 100% algodão. sem bolso
e com costuras reforçadas. Cintura aplicar elástico de
4cm costurado com maquina de 4 agulhas ponto
corrente. Barra com bainha simples de 1,5cm virada 2
vezes. Com a estampa do brasão do Governo de
Guaçuí colorido na parte superior da coxa direita, com
tamanho de 7cm de base e altura proporcional podendo
variar 1cm para mais ou para menos, abaixo do brasão
deve estar escrito identificação do setor solicitante  em
cor Azul Royal, em fonte Franklin Gothic Medim Cond,
Negrito, caixa alta e no tamanho proporcional e
respeitando o tamanho do brasão acima citado. A
etiqueta de identificação da peça deve ser afixada na
parte interna (posterior) da cintura (elástico). Todas as
costuras devem ser realizadas com linha da cor do
tecido. A peça deverá estar limpa, isenta de qualquer
defeito que comprometa sua apresentação. Ver tabela
de medidas abaixo. TAMANHO (50).

50,0000PÇ00052670 49,900 2.495,00

00012

CALÇA EM TECIDO DE BRIM Calça em tecido de BRIM,
cor branca não transparente, 100% algodão. sem bolso
e com costuras reforçadas. Cintura aplicar elástico de
4cm costurado com maquina de 4 agulhas ponto
corrente. Barra com bainha simples de 1,5cm virada 2
vezes. Com a estampa do brasão do Governo de
Guaçuí colorido na parte superior da coxa direita, com
tamanho de 7cm de base e altura proporcional podendo
variar 1cm para mais ou para menos, abaixo do brasão
deve estar escrito identificação do setor solicitante  em
cor Azul Royal, em fonte Franklin Gothic Medim Cond,
Negrito, caixa alta e no tamanho proporcional e
respeitando o tamanho do brasão acima citado. A
etiqueta de identificação da peça deve ser afixada na
parte interna (posterior) da cintura (elástico). Todas as
costuras devem ser realizadas com linha da cor do
tecido. A peça deverá estar limpa, isenta de qualquer
defeito que comprometa sua apresentação. Ver tabela
de medidas abaixo. TAMANHO (54).

10,0000PÇ00052670 49,900 499,00

00013
SAIA SOCIAL na cor branca, em tecido Brim 100%
algodão, com Zíper de primeira qualidade, sem bolso,
Confecção de primeira qualidade.  TAMANHO (38).

20,0000PÇ00052671 46,900 938,00

00014 SAIA SOCIAL na cor branca, em tecido Brim 100% 20,0000PÇ00052671 46,900 938,00
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algodão, com Zíper de primeira qualidade, sem bolso,
Confecção de primeira qualidade.  TAMANHO (40).

00015
SAIA SOCIAL na cor branca, em tecido Brim 100%
algodão, com Zíper de primeira qualidade, sem bolso,
Confecção de primeira qualidade.  TAMANHO (44).

44,0000PÇ00052671 46,900 2.063,60

00016
SAIA SOCIAL na cor branca, em tecido Brim 100%
algodão, com Zíper de primeira qualidade, sem bolso,
Confecção de primeira qualidade.  TAMANHO (46).

20,0000PÇ00052671 46,900 938,00

00017

SAIA NA COR BRANCA na cor branca, em tecido Brim
100% algodão, primeira qualidade, sem bolso, elástico
de 5 cm na cintura, com cadarço de amarrar branco.
TAMANHO (38).

20,0000PÇ00052672 46,900 938,00

00018

SAIA NA COR BRANCA na cor branca, em tecido Brim
100% algodão, primeira qualidade, sem bolso, elástico
de 5 cm na cintura, com cadarço de amarrar branco.
TAMANHO (40).

20,0000PÇ00052672 46,900 938,00

00019

SAIA NA COR BRANCA na cor branca, em tecido Brim
100% algodão, primeira qualidade, sem bolso, elástico
de 5 cm na cintura, com cadarço de amarrar branco.
TAMANHO (44).

20,0000PÇ00052672 46,900 938,00

00020

SAIA NA COR BRANCA na cor branca, em tecido Brim
100% algodão, primeira qualidade, sem bolso, elástico
de 5 cm na cintura, com cadarço de amarrar branco.
TAMANHO (46).

20,0000PÇ00052672 46,900 938,00

00021

TOUCA PROTETORA capilar em rede, cor branca, tela
100% Poliéster, unissex, tamanho único, aba com
largura entre 4 a 4,5 cm, ajuste em elástico ou Velcro
na parte trás. Logo do Governo colorida estampada do
lado direito da touca e do lado esquerdo estampar a
Secretaria solicitante. O modelo das estampas ficará a
cargo do contratante e deverá ser fornecido impresso
ou em arquivo da preferencia do contratado. Todos os
custos com a Serigrafia é de responsabilidade da
contratada. TAMANHO UNICO.

200,0000PÇ00052673 18,900 3.780,00

00022

AVENTAL COR BRANCA em Brim 100% algodão, com
medidas de 0,55cm de Largura x 0,85cm de
comprimento, acabamento em cor azul. Com estampa
do brasão do Governo colorido e nome da Secretaria
Solicitante. TAMANHO (M).

50,0000PÇ00052674 24,900 1.245,00

00023

AVENTAL COR BRANCA em Brim 100% algodão, com
medidas de 0,80cm de Largura x 0,85cm de
comprimento, acabamento em cor azul. Com estampa
do brasão do Governo colorido e nome da Secretaria
Solicitante. TAMANHO (G).

50,0000PÇ00052674 24,900 1.245,00

00024

AVENTAL COR BRANCA em Napa de primeira
qualidade, com medidas de 0,55cm de Largura x
0,85cm de comprimento, acabamento em cor azul.
TAMANHO (M).

50,0000PÇ00052674 24,900 1.245,00

00025

AVENTAL COR BRANCA em em Napa de primeira
qualidade, com medidas de 0,80cm de Largura x
0,85cm de comprimento, acabamento em cor azul.
TAMANHO (M).

50,0000PÇ00052674 24,900 1.245,00

00026

SAPATO ANTIDERRAPANTE E IMPERMEAVEL - Calçado
baixo (sapato) constituído de cabedal em poliuretano,
material flexível, cor branca, solado de borracha
nitrílica, antifungos e bactérias, sem forro para melhor
higienização.
Referencia de qualidade: Vulcabrás. TAMANHO (35).

30,0000PAR00052675 49,900 1.497,00
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00027

SAPATO ANTIDERRAPANTE E IMPERMEAVEL - Calçado
baixo (sapato) constituído de cabedal em poliuretano,
material flexível, cor branca, solado de borracha
nitrílica, antifungos e bactérias, sem forro para melhor
higienização.
Referencia de qualidade: Vulcabrás. TAMANHO (36).

30,0000PAR00052675 49,900 1.497,00

00028

SAPATO ANTIDERRAPANTE E IMPERMEAVEL - Calçado
baixo (sapato) constituído de cabedal em poliuretano,
material flexível, cor branca, solado de borracha
nitrílica, antifungos e bactérias, sem forro para melhor
higienização.
Referencia de qualidade: Vulcabrás. TAMANHO (37).

30,0000PAR00052675 49,900 1.497,00

00029

SAPATO ANTIDERRAPANTE E IMPERMEAVEL - Calçado
baixo (sapato) constituído de cabedal em poliuretano,
material flexível, cor branca, solado de borracha
nitrílica, antifungos e bactérias, sem forro para melhor
higienização.
Referencia de qualidade: Vulcabrás. TAMANHO (38).

50,0000PAR00052675 49,900 2.495,00

00030

SAPATO ANTIDERRAPANTE E IMPERMEAVEL - Calçado
baixo (sapato) constituído de cabedal em poliuretano,
material flexível, cor branca, solado de borracha
nitrílica, antifungos e bactérias, sem forro para melhor
higienização.
Referencia de qualidade: Vulcabrás. TAMANHO (39).

30,0000PAR00052675 49,900 1.497,00

00031

SAPATO ANTIDERRAPANTE E IMPERMEAVEL - Calçado
baixo (sapato) constituído de cabedal em poliuretano,
material flexível, cor branca, solado de borracha
nitrílica, antifungos e bactérias, sem forro para melhor
higienização.
Referencia de qualidade: Vulcabrás. TAMANHO (40).

30,0000PAR00052675 49,900 1.497,00

00032

SAPATO ANTIDERRAPANTE E IMPERMEAVEL - Calçado
baixo (sapato) constituído de cabedal em poliuretano,
material flexível, cor branca, solado de borracha
nitrílica, antifungos e bactérias, sem forro para melhor
higienização.
Referencia de qualidade: Vulcabrás. TAMANHO (41).

30,0000PAR00052675 49,900 1.497,00

00033

SAPATO ANTIDERRAPANTE E IMPERMEAVEL - Calçado
baixo (sapato) constituído de cabedal em poliuretano,
material flexível, cor branca, solado de borracha
nitrílica, antifungos e bactérias, sem forro para melhor
higienização.
Referencia de qualidade: Vulcabrás. TAMANHO (42).

30,0000PAR00052675 49,900 1.497,00

00034

SAPATO ANTIDERRAPANTE E IMPERMEAVEL - Calçado
baixo (sapato) constituído de cabedal em poliuretano,
material flexível, cor branca, solado de borracha
nitrílica, antifungos e bactérias, sem forro para melhor
higienização.
Referencia de qualidade: Vulcabrás. TAMANHO (43).

30,0000PAR00052675 49,900 1.497,00

1.564,0000 57.401,60Total Geral:
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