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O MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, através da COPEL – COMISSÃO DE PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO, e da Pregoeira e Equipe de Apoio, designada pela Portaria Nº 002/2017, considerando o que 

consta dos autos do Processo Administrativo Nº 15106/2017 de interesse da Secretaria Municipal de 

Administração, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação na modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, que 

será regida pela Lei Federal Nº 10.520/2002, Decreto Municipal N° 2413/2006, Decretos Municipais Nºs 

2.355/2005 e subsidiariamente, pela Lei Federal Nº 8.666 e Lei Complementar Nº 123/06 visando a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DE USO 

DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS, 

TRÂNSITO E TRANSPORTES, INFRAESTRUTURA, BEM COMO CONFECÇÃO DE FARDAMENTO 

ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 

TERMO DE REFERENCIA E PLANILHA DISCRIMINATIVA NESTE EDITAL. REQUISITADO PELA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. Comunica que receberá os envelopes de “Proposta de 

Preços” e “Documentos de Habilitação” no dia 16 de novembro de 2017 às 09h00min (horário da Bahia). 

No caso de impedimento da realização do Certame Licitatório naquela data, o mesmo deverá ocorrer no 

primeiro dia útil posterior ao fato que ensejou o impedimento da realização do Certame Licitatório. 

A Abertura da Sessão Pública inicial do Processo Licitatório acontecerá no Departamento da 

Comissão Permanente de Licitação – COPEL, localizada na Praça Martiniano Maia - Nº 25 - 1º Andar - Sala 

02 - Centro – Lauro de Freitas/ Bahia – CEP 42700-000. 

 

DATA: 16/11/2017. 

HORÁRIO: 09:00 horas - Horário da Bahia. 

PRAZO: Prazo da Ata de Registro de Preços – 12 (doze) meses. 

FORMA DE FORNECIMENTO: Mediante solicitação da Secretaria Solicitante. 

 

1. DA REGÊNCIA LEGAL 

1.1. Lei Federal Nº 10.520/2002 e Alterações; 

1.2. Lei Federal Nº 8.666/93 e Alterações;  

1.3. Lei Complementar Nº 123/06 e Alterações; 

1.4. Decreto Municipal Nº 2.355/2005; 

1.5. Decreto Municipal Nº 2.413/2006;  

1.6. Demais disposições contidas neste Edital. 
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2. DO OBJETO DE LICITAÇÃO 

2.1. O presente Pregão Presencial para Registro de Preços tem por objeto a: CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DE USO DOS SERVIDORES DAS 

SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS, TRÂNSITO E 

TRANSPORTES, INFRAESTRUTURA, BEM COMO CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA 

ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE 

REFERENCIA E PLANILHA DISCRIMINATIVA NESTE EDITAL. REQUISITADO PELA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 

 

03. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO E DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS 

ENVELOPES 
 

3.1. Os interessados, no dia, hora e local fixado no preâmbulo deste Edital, para a realização desta 

Licitação, deverão entregar os seus envelopes contendo a Proposta de Preços – (Envelope “A”) e os 

Documentos de Habilitação – (Envelope “B”) devidamente fechados e indevassáveis, rubricados no seu 

fecho, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres:  

 

ENVELOPE “A” - PROPOSTA DE PREÇOS  

PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2017. 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 

DATA E HORÁRIO DE ABERTURA 

 

ENVELOPE “B” - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017. 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 

DATA E HORÁRIO DE ABERTURA 

 

3.2. A licitante deverá apresentar declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de 

Habilitação constantes do Edital, conforme Anexo III, que deverá ser apresentada por fora do Envelope Nº 

01 Proposta de Preços, juntamente com a Carta de Credenciamento ou outro documento, conforme item 04. 

3.2.1. A Pregoeira se reserva no direito de promover diligências a respeito de idoneidade para licitar ou 

contratar com a Administração Pública ou a respeito de punição com suspensão do direito de licitar e 

contratar com a Administração Pública, durante o Certame, nos termos do Artigo Nº 43 § 3º da Lei Nº 

8.666/93. 
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3.3. Requisitos para apresentação da(s) Propostas Preços, se não obedecidas, irão determinar a 

desclassificação do licitante: 

 

3.3.1. As propostas comerciais de licitação deverão obrigatoriamente ser impressas por meio eletrônico ou, 

na falta do mesmo, devem ser datilografadas obedecendo alguns requisitos básicos:  

a) Serem impressas em papel timbrado da empresa licitante;  

b) Serem datadas do dia da entrega dos envelopes;  

c) Ser transcrito o objeto da licitação de forma clara e precisa;  

 

3.3.2. Quanto ao preço do produto ou serviço:  

a) Ser impresso em algarismo e por extenso;  

b) Para serviços, conter planilha de formação de preço;  

c) Declaração de Inclusão de Impostos.  

 

3.3.3. Conter as seguintes informações adicionais: 

a) Validade da Proposta; 

c) Dados Bancários;  

d) Declarações solicitadas neste Edital. 

 

3.4. Poderão participar deste Pregão Presencial quaisquer licitantes que: 

a) Detenham atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação; 

b) Atendam os requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste Edital; 

c) Comprovem possuir os documentos de Habilitação requeridos no Item 6 – Documentação de 

Habilitação. 

 

3.5. Não poderão participar deste Pregão Presencial: 

a) Consórcio de empresas; 

b) Empresas que estão sob processo de falência; 

c) Empresas estrangeiras que não funcionem no país; 

d) Aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou 

punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública; 

e) Sejam servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

3.6. Estarão impedidas de participar desta licitação as empresas que apresentem mais de uma proposta; 

3.7. Toda e qualquer documentação emitida pela empresa deverá ser datada e assinada por seu 

representante legal, devidamente qualificado e comprovado; 
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4. DO CREDENCIAMENTO 

4.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto a Pregoeira por meio de um 

representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento 

licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, 

identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente como, por exemplo, a 

Carteira Nacional de Habilitação - CNH (A CARTEIRA DE IDENTIDADE OU CARTEIRA NACIONAL DE 

HABILITAÇÃO DEVEM SER APRESENTADAS EM CÓPIA AUTENTICADA); 

4.1.1. Tratando-se de Representante legal, deverá apresentar cópia do Estatuto Social, Contrato Social ou 

outro instrumento de constituição, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura; 

4.1.2. Tratando-se de Procurador deverá apresentar Procuração Pública ou Particular, com firma 

reconhecida, acompanhado de Contrato Social, Estatuto Social ou outro instrumento de constituição que 

comprove assinatura dos Sócios, do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar 

preços, interpor recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao Certame, em nome do proponente; 

4.1.3. Considerar-se-á ausente a licitante cujo preposto não detenha procuração específica ou delegação de 

poderes de representação específica; 

4.1.4. Os documentos de credenciamento serão retidos pela Pregoeira e Equipe do Pregão e juntados 

aos autos do Processo;  

4.2. Tratando-se de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, deverá ser apresentada, por 

ocasião do credenciamento, declaração de que a licitante se enquadra nas previsões da Lei 

Complementar Nº 123/06, apresentando documento emitido pela Junta Comercial comprovando o regime 

diferenciado; 

4.2.1. A falsidade ideológica ou material na declaração, objetivando os benefícios da referida Lei 

Complementar, caracterizará o crime previsto no Artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo de outras penas 

e sanções correspondentes; 

4.3. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante; 

4.4 Os documentos de Credenciamento passarão a compor o processo; 

4.5. Os documentos para exigidos nos itens 4.1., 4.1.1. e 4.1.2 deverão ser apresentados em cópia 

autenticada por Cartório competente ou por Servidor da Comissão Permanente de Licitação da 

Secretaria Municipal de Administração, mediante a apresentação dos originais, para conferência e 

autenticação 24 (vinte quatro) horas antes da abertura do Certame. 

4.6. O não credenciamento de representante não impedirá a participação da empresa na Licitação, porém, 

será vedado ao portador da proposta manifestar-se em nome da licitante.  
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5. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS – ENVELOPE “A” 

5.1. A proposta de preços deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, 

preferencialmente em papel timbrado ou impresso da licitante, em uma via, sem emendas, rasuras, 

entrelinhas ou ressalvas, datada, contendo preço unitário e global em algarismos e por extenso, em 

moeda corrente do país (R$), com apenas duas (2) casas decimais, devendo a última folha ser assinada e 

as demais rubricadas pelo representante legal da licitante e incluirá: 

 

a) Valor global do fornecimento, em algarismos e por extenso, fixo e irreajustável, expresso em moeda 

corrente nacional com, no máximo, duas casas decimais, devendo o preço incluir todas as despesas com 

transporte, encargos fiscais, comerciais, previdenciários e trabalhistas, e quaisquer outros pertinentes ao 

objeto licitado: 

b) Cotação do valor unitário, em real, para cada item cotado; em caso de divergência entre os valores 

expressos em algarismos numéricos e escritos divergentes, vigorará o valor por extenso: 

b.1) Nos preços propostos já deverão estar incluídas todas as despesas com taxas, impostos e quaisquer 

outros acréscimos; 

b.2) Conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o 

julgamento a ter mais de um resultado; 

Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos na proposta ou incorretamente cotados, 

serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a 

qualquer título, devendo o respectivo serviço ser prestado à Prefeitura Contratante sem ônus adicionais: 

c) Prazo mínimo de validade da Proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da reunião do Pregão. 

Se na Proposta não constar prazo de validade, subentender-se-á de 60 (sessenta) dias;  

d) Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a protocolização da Nota Fiscal/Fatura que 

deverá ser atestada pelo fiscalizador competente. Na data da apresentação da fatura o contratado deverá 

estar de posse das certidões em plena vigência; 

e) Declaração do licitante que atende todas as características mínimas descritas no objeto licitado, conforme 

planilha e condições integrante do Termo de Referência, sob pena de no caso do não atendimento das 

mesmas, serem aplicadas todas as sanções cabíveis; 

f) Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos na proposta ou incorretamente 

cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a 

esse ou a qualquer título, devendo o respectivo serviço ser prestado à Prefeitura Contratante sem ônus 

adicionais. 

5.2. Após a apresentação na sua Proposta não cabe desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pela Pregoeira. 
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5.3. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus 

Anexos, caso sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 

 

5.4. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA  

5.4.1. Fornecimento será na Secretaria de Municipal de Administração do Município de Lauro de Freitas, 

na coordenação de Almoxarifado. 

 

6. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE “B” 

6.1. Documentos Relativos à Habilitação Jurídica: 

a) Registro comercial, no caso de Empresa Individual; 

b) Ato Constitutivo, Estatuto Social publicado de acordo com a Lei Federal N° 6.404/76 ou Contrato Social 

em vigor e Alterações, devidamente registrado e consolidado, em se tratando de sociedades comerciais, e, 

no caso de sociedades por ações, acompanhado de Documentos de eleição de seus administradores; 

c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício; 

d) Decreto de Autorização, no caso de empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no País, e ato 

de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir.  

 

6.2. Documentos Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal se houver, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) CND/ Receita Federal, Fazenda Nacional e INSS (Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeito de 

Negativa com a Receita Federal e a Fazenda Nacional), inclusive quanto a Contribuições Previdenciárias e 

de Terceiros (INSS); 

d) Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Estaduais e Municipais, este último do 

domicílio ou sede da empresa; 

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) demonstrando 

situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei; 

f) Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho (CNDT) – Certidão Negativa ou positiva com efeito de 

negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da CLT; 

g) As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 
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h) Se alguma microempresa ou empresa de pequeno porte for declarada vencedora e haja alguma restrição 

quanto à regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por 

igual período a critério da Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa; 

i) A não regularização da documentação no prazo acima previsto, implicará decadência do direito, sem 

prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n
o
 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata de 

Registro de Preços, ou revogar a licitação. 

 

6.3. Documentos Complementares 

a) Anexo III – Declaração de Atendimento dos Requisitos de Habilitação; 

b) Anexo V – Modelo de Declaração de Cumprimento ao Disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição 

da República Federativa do Brasil. 

 

6.4. Documentos Relativos à Qualificação Técnica 

6.4.1.  Certidão ou Atestado, fornecido(s) por Pessoa(s) Jurídica(s) de direito público ou privado, que 

comprove ter a licitante fornecido produtos ou executados serviços compatíveis em características, 

quantidades e prazos com o objeto da presente Licitação, juntamente com a apresentação de cópia(s) da 

Nota(s) Fiscal(is) correspondente(s), ambos referentes ao ramo de atividade do fornecimento dos produtos 

objeto desta licitação e com firma reconhecida do signatário. 

a) A Certidão ou Atestado apresentada(s) poderá(ão) ser diligenciado(s) de acordo com o § 3º do Art. 43, da 

Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores;  

b) Serão aceitos atestados compatíveis e pertinentes àqueles especificados no objeto deste Edital, em um 

ou mais Contratos, conforme dispõe o § 3º do Art. 30 da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
 

 

6.5. Qualificação Econômico-Financeira 

6.5.1. Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da Sede da pessoa 

jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, conforme o caso. A data de 

expedição da certidão deverá ser de até 30 (dias) dias antes da data de entrega do envelope de Habilitação; 

6.5.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do ultimo exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da Lei (com indicação do N° do Livro Diário, número de Registro na Junta Comercial 

e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos) que comprovem a boa situação financeira da 

empresa. Os mesmos deverão estar assinados pelo Contabilista (registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade) e pelo Titular ou Representante legal da empresa. As assinaturas deverão estar devidamente 
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identificadas, sendo obrigatória a aposição do DHP (Declaração de Habilitação Profissional) do Contador, 

consoante disposto no CFC 871/2000; 

6.5.3.  A comprovação de Capital Social ou Patrimônio Líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor 

estimado da contratação, correspondente aos Lotes:  

Lote I - R$ 273.369,48 (duzentos e setenta e três mil, trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e 

oito centavos). 

Lote II - R$ 109.256,00 (cento e nove mil e duzentos e cinquenta e seis reais). 

Lote III - R$ 430,23 (quatrocentos e trinta reais e vinte e três centavos). 

Lote IV - R$ 20.040,00 (vinte mil e quarenta reais). 

Lote V - R$ 2.395,00 (dois mil e trezentos e noventa e cinco reais). 

Lote VI- R$ 354,15 (trezentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos). 

 

6.6. Será Inabilitado o Licitante: 

a) Que não atender às condições deste Edital; 

b) Contra o qual venha a restar comprovado, ainda que posteriormente à fase de Habilitação, fato com ela 

relacionado e que enseje Inabilitação. 

6.7. Os Documentos exigidos para Habilitação deverão ser apresentados em cópia autenticada por Cartório 

competente ou por Servidor da Comissão Permanente de Licitação da Administração, mediante a 

apresentação dos originais, para conferência e autenticação 24 (vinte quatro) horas antes da abertura do 

Certame. 

 

7. DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL 

ABERTA A SESSÃO PÚBLICA, OS INTERESSADOS APRESENTARÃO INICIALMENTE À PREGOEIRA 

OU À SUA EQUIPE DE APOIO, DECLARAÇÃO, DANDO CIÊNCIA DE QUE CUMPREM PLENAMENTE 

OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO CONFORME MODELO ANEXO III. 

 

7.1. A Sessão Pública do Pregão Presencial será realizada no local, data e horário indicados no preâmbulo 

deste Edital, sendo recomendável a presença dos participantes 15 (quinze) minutos antes do horário 

previsto para a sua abertura, e desenvolver-se-á de acordo com o roteiro estabelecido neste Capítulo; 

7.2. Aberta a Sessão Pública pela Pregoeira não mais serão admitidos novos proponentes; 

7.3. Identificação e credenciamento de 01 (um) representante por empresa, na forma do item 4.3 deste 

Edital; 

7.3.1. Os Documentos de credenciamento passarão a compor o processo; 
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7.3.2. O não credenciamento de representante não impedirá a participação da empresa na Licitação, porém, 

será vedado ao portador da proposta manifestar-se em nome da licitante.  

7.4. Recolhimento dos envelopes "Proposta de Preços" e "Documentos de Habilitação"; 

7.5. Abertura dos envelopes "Proposta" e leitura, em voz alta, dos preços cotados; 

7.6. Análise, desclassificação das Propostas que estejam em desacordo com o solicitado no Edital e 

classificação das Propostas que estejam em consonância com o exigido; 

7.6.1. Na classificação das Propostas, serão considerados, para fins de apuração do Menor Preço, os custos 

acessórios e encargos tributários incidentes sobre o preço do objeto ora licitado; 

7.7. Indicação dos licitantes que participarão da rodada de lances verbais; 

7.7.1. Das rodadas de lances verbais participará o licitante que ofertar o Menor Preço e todos os demais 

cujas Propostas de preços situarem-se no limite de até 10% (dez por cento) acima do Menor Preço; 

7.7.2. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, na rodada de 

lances verbais participarão as empresas ofertantes das 03 (três) melhores Propostas, quaisquer que tenham 

sido os preços oferecidos; 

7.8. Rodadas de lances verbais serão repetidas quantas vezes considerar necessário a Pregoeira; 

7.8.1. A convocação para a oferta de lances, pela Pregoeira, terá como referencial os valores ofertados, 

iniciando-se com a empresa ofertante do maior preço e finalizando com a ofertante do Menor Preço, 

devendo o lance ofertado cobrir o de Menor Preço. O primeiro lance verbal da Sessão Pública deverá cobrir 

o valor da Proposta escrita de Menor Preço. A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea 

das Propostas, que definirá a sequência dos lances seguintes; 

7.8.2. O licitante que não apresentar seu lance na forma indicada no subitem 7.8.1, quando convocado pela 

Pregoeira, será excluído da etapa de lances verbais e será mantido o último preço apresentado para efeito 

de ordenação das Propostas; 

7.8.3. Ordenamento das empresas por preço; 

7.8.4. Análise da Proposta de Menor Preço, no que tange à sua aceitabilidade quanto ao objeto e valor, 

devendo a Pregoeira decidir motivadamente a respeito; 

7.8.5. Negociação direta com o proponente de menor cotação, para a obtenção de melhor preço, se for o 

caso, quando poderá ser feita contraproposta; 

7.8.6. Verificação das condições de Habilitação do licitante que apresentar a Proposta de Menor Preço, 

passando para a análise da subseqüente, observada a ordem de classificação, caso o primeiro não atenda 

às exigências Editalícias, até a apuração de Proposta que corresponda ao exigido; 

7.8.7. Aclamação do licitante vencedor; 
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7.8.8. Vistos e rubricas, pela Pregoeira, pela equipe de apoio e pelos representantes das empresas 

participantes, em todas as Propostas, nos Documentos de Habilitação do vencedor e nos envelopes de 

Habilitação remanescentes. 

7.8.9. Manifestação dos demais licitantes quanto à intenção de recorrer, devidamente motivada, se houver 

manifestação positiva nesse sentido; 

7.8.10. Adjudicação do objeto ao vencedor; 

7.8.11. Fechamento e assinatura da ata da reunião pela Pregoeira, pela equipe de apoio e pelos 

representantes dos licitantes; 

7.8.12. Devolução dos envelopes "Documentos de Habilitação" dos licitantes remanescentes, à exceção dos 

relativos aos 2º e 3º classificados na ordem crescente dos preços propostos, que ficarão retidos até 

assinatura da Ata de Registro de Preços pelo licitante vencedor; 

7.8.13. No caso da Sessão Pública do Pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de 

cumpridas todas as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a guarda 

da equipe de apoio e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na Sessão Pública 

marcada para o prosseguimento dos trabalhos. 

 

8. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO  

 

8.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das Propostas, qualquer pessoa, na 

forma prescrita no Artigo 11 do Decreto Municipal Nº 2355/2005 poderá solicitar esclarecimentos, 

providências ou impugnar o ato convocatório do presente Pregão, protocolando o pedido, por escrito, no 

Setor de Protocolo Geral desta Prefeitura situado na Secretaria Municipal de Administração, localizado na 

Avenida Santos Dumont – Km 2 - Estrada do Coco – Lauro de Freitas/Bahia no horário de expediente do 

Setor das 08:00 às 14:00 horas, apresentando os seguintes documentos: Contrato Social e CNPJ da 

empresa, e RG e CPF do representante que está dando entrada na solicitação de Impugnação; 

8.2. Caberá a Pregoeira, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

abertura do Certame; 

8.3. Apresentação de impugnação após o prazo estipulado no subitem 8.1, não será conhecido; 

8.4. Acolhida a petição contra o Ato Convocatório, será designada nova data para realização do Certame; 

8.5. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que, tendo-o aceito sem objeção venha a 

apontar, na data da abertura da Sessão Pública ou depois da abertura dos envelopes de propostas, falhas 

ou irregularidades, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
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9. DOS RECURSOS 

0.1 Ao final da Sessão                   9.1. Qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso, 

mediante registro em ata da síntese das suas razões, sendo-lhe desde já concedido o prazo de 03 (três) 

dias para apresentação das correspondentes no Setor de Protocolo Geral desta Prefeitura situado na 

Secretaria Municipal de Administração, no horário de expediente do Setor das 08:00 às 14:00 horas; 

Apresentando os seguintes Documentos: Contrato Social e CNPJ da empresa, e RG e CPF do 

representante que está dando entrada na solicitação de Recurso, ficando os demais licitantes desde logo 

intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

9.1.1. Os memoriais deverão ser apresentados por escrito, e assinados pelo representante legal da 

recorrente, sendo que não serão aceitos via e-mail, fax-símile, ou qualquer outro meio eletrônico;  

9.2. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção do licitante em recorrer importará a decadência 

do direito de recurso e a Pregoeira adjudicará o objeto do Certame à (s) empresa(s) declarada(s) 

vencedora(s), sendo submetido o presente procedimento a Autoridade Competente, para homologação; 

9.3. Não serão aceitos como recursos as alegações e memoriais que não se relacionem às razões indicadas 

pelo licitante na Sessão Pública; 

9.4. O recurso contra decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a 

invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 

9.5. O(s) recurso(s), porventura interposto(s), terá (ão) efeito suspensivo e será (ão) dirigido(s) à 

Secretaria de Administração de Lauro de Freitas, por intermédio da Pregoeira, a qual poderá 

reconsiderar sua decisão, em 03 (dias) dias ou encaminhá-lo(s) à Procuradoria Geral do Município, 

para Parecer Jurídico; 

9.6. Decididos os Recursos, a Autoridade Competente fará a adjudicação do objeto ao licitante vencedor e 

homologará o procedimento licitatório. 

 

10. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

10.1. Abertas as Propostas, a Pregoeira classificará o proponente que apresentar a Proposta de MENOR 

PREÇO GLOBAL POR LOTE e as demais em valores sucessivos em até 10% (dez por cento), 

relativamente à de Menor Preço; 

10.2. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) Propostas de Preços nas condições do item acima, 

a Pregoeira classificará todas as Propostas, até o máximo de três, incluindo a de Menor Preço Global por 

Lote, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas Propostas escritas; 

10.3. Aos proponentes classificados, será dada oportunidade para disputa, por meio de lances verbais e 

sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da Proposta classificada de Maior Preço; 
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10.4. O proponente que desistir de apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, será excluído 

da etapa de lances verbais, mantendo-se o último preço apresentado pelo mesmo, para efeito de ordenação 

das Propostas; 

10.5. Caso não se realizem lances verbais, serão verificados a conformidade entre a Proposta escrita de 

Menor Preço e o valor estimado para a contratação; 

10.6. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as Propostas, a Pregoeira examinará a 

aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito; 

10.7. Sendo aceitável a Proposta de Menor Preço, será aberto o envelope contendo a Documentação de 

Habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias; 

10.8. Constatado o atendimento pleno às exigências Editalícias, será declarado o proponente vencedor, 

sendo-lhe adjudicado o objeto definido neste Edital e seus Anexos; 

10.8.1. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira 

examinará a oferta subsequente, verificando a aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na 

ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma Proposta que atenda a todas as 

exigências, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto definido neste Edital 

e seus Anexos; 

10.8.2. Nas situações previstas nos subitens 10.4, 10.5 e 10.8, a Pregoeira poderá negociar diretamente 

com o proponente para que seja obtido preço melhor; 

10.9. A Proposta será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. Contudo, se a licitante for 

classificada na Sessão Pública do Pregão Presencial para ofertar lances verbais, poderá fazê-lo na forma e 

oportunidade previstas neste Edital; 

10.10. A licitante vencedora deverá no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da formalização 

e definição da Proposta efetuada por lances na Sessão Pública do Pregão Presencial, entregar por escrito, 

Proposta definitiva e detalhada de preços, sob pena de ser considerada desistente, convocando-se a 

segunda colocada; 

10.11. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na Proposta 

específica, prevalecerão as da Proposta; 

10.12. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e 

que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pela Pregoeira e o(s) licitante(s) presente(s); 

10.13. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos. 
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11. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

11.1. Nos casos de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, deverá ser apresentado documento 

emitido pela Junta Comercial comprovando o regime diferenciado; 

11.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o proponente for declarado vencedor do Certame, prorrogáveis por igual período, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de negativa; 

11.3. A não regularização da documentação no prazo previsto no item 11.2, implicará decadência do direito, 

sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei N
o
 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata de 

Registro de Preços, ou revogar a licitação. 

11.4. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte; 

11.5. Entende-se por empate, aquelas situações em que as Propostas apresentadas pelas Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao Menor Preço; 

11.6. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar Proposta de 

preço inferior àquela considerada vencedora do Certame, situação em que será adjudicado em seu favor o 

objeto licitado; 

b) Não ocorrendo à contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do item “a” 

deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura; 

se enquadrem na hipótese dos §§ 1° e 2° do Art. 44 da Lei Complementar Nº 123/2006, na ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

que se encontrem no intervalo estabelecido no item 11.5, será realizado sorteio entre elas para que se 

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

d) Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 11.6, o objeto licitado será adjudicado em 

favor da Proposta originalmente vencedora do Certame. 

11.7. O disposto nos itens 11.4, 11.5 e 11.6 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 
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12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO CONTRATO 

12.1. A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/ Bahia, através da Procuradoria Geral do Município, 

convocará o (s) licitante (s) vencedor (es), por escrito, para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias úteis: 

12.1.1. A Ata de Registro de Preços, documento vinculativo, obrigacional, que representa o compromisso a 

ser firmado entre o Município de Lauro de Freitas/Bahia e o(s) licitante(s) vencedor(es), do Certame, será 

formalizada de acordo com o Anexo I e terá validade de 12 (doze) meses, contados da data da sua 

publicação;  

12.1.2. No caso de celebração de contrato decorrente da ata, o período de vigência contratual é de 12 

meses, contados da assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 e seguintes, da Lei Nº 

8.666/93. 

12.2. A critério da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas – Secretaria Municipal da Administração, 

obedecida a ordem de classificação, o(s) licitante(s) vencedor(es), cujo(s) preço(s) tenha(m) sido 

registrado(s) na Ata de Registro de Preços, será(ão) convocado(s) para retirar a Nota de Empenho, que 

substituirá a Ata de Registro de Preços, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data do recebimento da 

convocação, estando as obrigações assumidas vinculadas à Proposta, aos lances e ao Edital e à respectiva 

Ata de Registro de Preços; 

12.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no 

Anexo IV, podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas necessidades; 

12.4. A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas – Secretaria Municipal de Administração não está 

obrigada, durante o prazo de validade do Registro de Preços decorrente deste Certame, a firmar as 

contratações que dele poderão advir, podendo realizar licitações especificas para a aquisição pretendida, 

ficando assegurada ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições; 

12.5. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do 

registro quando a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia, após realizada a licitação específica, 

constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da 

ata em baixar o preço registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido na referida licitação; 

12.6. Se o (s) licitante (s) vencedor (es) se recusar (em) a assinar a Ata de Registro de Preços, sem 

justificativa por escrito, aceita pela Autoridade Competente, a Pregoeira, sem prejuízo da aplicação das 

sanções administrativas previstas no item 14 deste Edital e Artigo 81 da Lei Nº 8.666/93, examinará as 

ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, respeitada a ordem de classificação, para, após 

comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, declarar o respectivo licitante vencedor, 

celebrando com ele o compromisso representado pela assinatura da Ata de Registro de Preços. 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 

     LAURO DE FREITAS 
           

PREGÃO PRESENCIAL – Nº 042/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO – Nº 15106/2017 

 

                                                                                                 
 

 

 

15 

13. DO PAGAMENTO 

13.1. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária, mediante depósito na conta corrente da 

contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis após a execução dos serviços/ entrega de materiais na 

Secretaria Municipal de Administração, acompanhado da respectiva Nota Fiscal/Fatura, emitida de acordo 

com a Nota de Empenho, a qual será conferida e atestada pelo servidor ou Comissão responsável pelo 

recebimento, observado o estabelecido no Art. 5° da Lei Nº 8.666/93, e desde que não ocorra fato impeditivo 

provocado pela Contratada;  

13.2. A execução do objeto será feita conforme estipulado no Anexo II – Termo de Referência; 

13.3. A Secretaria Municipal de Administração não aceitará os bens e/ou serviços objeto deste Edital 

em desacordo com este Edital e seu Anexo II – Termo de Referência, sem prejuízo da aplicação das 

sanções previstas no item 14 deste Edital; 

13.4. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao 

pleito de reajustamento dos preços ou correção monetária; 

13.5. Os pagamentos somente serão realizados após a comprovação de regularidade da documentação 

obrigatória da licitante vencedora junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, 

por meio de consulta on-line feita pela Controladoria Geral do Município ou mediante a comprovação 

documental da manutenção da regularidade jurídica, fiscal e trabalhista, exigidas na fase de Habilitação do 

Certame licitatório;   

13.6. Será efetuada a retenção de tributos e contribuições, pelo fornecimento de bens ou prestação de 

serviços em geral, inclusive obras, conforme Artigo 64 da Lei Nº 9.430, de 27/12/1996. As pessoas jurídicas 

optantes pelo SIMPLES não estão sujeitas à retenção, desde que apresentem Declaração na forma do 

Anexo IV da IN SRF N° 480 de 15 de dezembro de 2004. 

 

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1. Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo 

das multas previstas neste Edital e das demais cominações referidas no Capítulo IV da Lei Nº 8.666/93, no 

que couber, garantido o direito prévio da ampla defesa, a licitante que: 

a) Deixar de entregar a documentação exigida no Edital; 

b) No prazo determinado, não assinar a Ata de Registro de Preços ou não retirar a Nota de Empenho; 

c) Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa; 

d) Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão Presencial; 

e) Não mantiver a Proposta, injustificadamente; 

f) Falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços; 
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g) Comportar-se de modo inidôneo; 

h) Cometer fraude fiscal. 

14.2. Pela inexecução Total ou Parcial do objeto do Pregão, a Administração da Prefeitura Municipal de 

Lauro de Freitas, poderá garantida a defesa prévia, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do Ata de Registro de 

Preços, tomando por base o valor global do respectivo lote; 

c) Multa de 2% (dois por cento) a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o 30º dia de atraso; 

d) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote; 

e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por 

período não superior a 02 (dois) anos;  

f) Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública.  

 

14.3. O atraso injustificado na execução da Ata de Registro de Preços, por período superior a 30 (trinta) 

dias, poderá ensejar a rescisão da Ata de Registro de Preços; 

14.4. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no 

prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprida, serão cobradas 

judicialmente; 

14.5. Compete à Prefeita Municipal a aplicação das penalidades previstas nos itens 14.1 e 14.2, alíneas “b”, 

“c”, “d”, “e” e “f”, ao (à) Secretário(a) Municipal de Administração, a penalidade de advertência, prevista no 

item 14.2, alínea “a”, facultada a defesa do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 

notificação; 

14.6. Da aplicação da penalidade prevista nos itens 14.1 e 14.2 caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, 

a qual poderá reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informado; 

14.7. As sanções previstas no item 14.2, alíneas “b”, “c” e “d”, poderão ser aplicadas conjuntamente com as 

demais penalidades previstas neste Edital. 

 

15. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 

15.1. A Autoridade Competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de razões 

de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 

justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, 

mediante ato escrito e fundamentado; 

15.2. A anulação do procedimento licitatório induz à da Ata de Registro de Preços; 
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15.3. Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, 

ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no 

cumprimento da Ata de Registro de Preços; 

15.4. No caso de desfazimento de processo licitatório fica assegurado o direito ao contraditório e à ampla 

defesa. 

 

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos Documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação, inclusive a preparação e apresentação das Propostas, não 

sendo devida nenhuma indenização aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação da documentação 

referente a este Pregão Presencial; 

16.2. Após apresentação da Proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pela Pregoeira; 

16.3. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, 

desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua Proposta, durante a 

realização da Sessão Pública do Pregão Presencial; 

16.4. As normas que disciplinam este Pregão Presencial serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura Ata de Registro de Preços;  

16.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação; 

16.6. É facultado a Pregoeira ou à autoridade superior: 

a) A promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, em qualquer 

fase do Pregão, sendo vedada a inclusão posterior de documento que deveria constar originariamente da 

Proposta; 

b) Relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer Documentos, para fins de Habilitação e 

classificação dos proponentes, desde que sejam irrelevantes, não firam o entendimento da Proposta e o ato 

não acarrete violação aos princípios básicos da licitação; 

c) Convocar os licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao entendimento de suas 

Propostas. 

16.7. Este Edital e seus anexos, bem como a Proposta vencedora, farão parte integrante do instrumento da 

Ata de Registro de Preços, como se nele estivessem transcritos, ressalvado o valor proposto, porquanto 

prevalecerá o ofertado em lance verbal; se houver; 

16.8. Os vencedores terão o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da convocação, para assinar o 

instrumento de Ata de Registro de Preços ou retirar a nota de empenho junto à Prefeitura. A referida 

convocação será feita através de envio de fax e/ou ofício e/ou e-mail; 
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16.9. Caso o licitante vencedor não apresente situação regular no ato da assinatura da Ata de Registro de 

Preços ou retirada do empenho, ou venha recusar-se a celebrá-lo/retirá-lo, injustificadamente, dentro do 

prazo estabelecido e na vigência da sua Proposta, sujeitar-se-á às sanções cabíveis, reservando-se à 

Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, o direito de, independentemente de qualquer aviso ou notificação, 

renovar a licitação ou convocar os remanescentes; 

16.10. Na convocação dos remanescentes, será observada a classificação final na Sessão Pública originária 

do Pregão, devendo os convocados apresentarem os Documentos de Habilitação cuja validade tenha-se 

expirado no prazo transcorrido da data da primeira reunião; 

16.11. Somente será considerado habilitado o licitante que houver preenchido os requisitos de Habilitação 

na data da primeira Sessão Pública e que apresentar, na segunda Sessão, os Documentos que porventura 

estiverem vencidos; 

16.12. Os licitantes remanescentes, a assinar a Ata de Registro de Preços respectivo, no prazo fixado pela 

Comissão Permanente de Licitação, ressalvado os casos de vencimento das respectivas Propostas, 

sujeitando-se às penalidades cabíveis no caso de recusa ou de não atendimento das condições de 

Habilitação; 

16.13. A nota fiscal deverá ser emitida, manual ou eletronicamente, através do site da Secretaria Estadual 

de Fazenda (www.sefaz.ba.gov.br), conforme determina o Decreto Estadual Nº 9.265, de 14 de dezembro 

de 2004, e encaminhadas ao Setor Financeiro da Secretaria Municipal de Administração, juntamente com as 

Certidões de praxe, a fim de que seja realizado o pagamento: 

 

§1º – O pagamento somente será efetuado se a Nota Fiscal for emitida conforme o exigido acima; 

§2º – O descumprimento deste item acarretará a rescisão da Ata de Registro de Preços, por inadimplemento 

de obrigação contratual, sem qualquer direito à indenização. 

 

16.14. Quaisquer informações e esclarecimentos relativos a esta licitação deverão ser protocolados no Setor 

de Protocolo Geral desta Prefeitura situado na Secretaria Municipal de Administração, localizado na Avenida 

santos Dumont – KM 2 - Estrada do Coco – Lauro de Freitas/ Bahia, no horário de expediente do Setor das 

08:00 às 14:00 horas. Apresentando os seguintes Documentos: Contrato Social e CNPJ da empresa, e RG e 

CPF do representante legal da empresa. 

 

17. DO FORO 

17.1. Fica designado o foro da Comarca de Lauro de Freitas, para julgamento de quaisquer questões 

judiciais resultante deste Edital, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

 

http://www.sefaz.ba.gov.br/
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18. ANEXOS DO EDITAL 

Anexo I – Ata de Registro de Preços; 

Anexo II – Termo de Referência; 

Anexo III – Declaração de Atendimento dos Requisitos de Habilitação; 

Anexo IV – Planilha Discriminativa; 

Anexo V – Declaração de Observância ao Art. 7
o
, Inciso XXXIII, da Carta Magna. 

 

Lauro de Freitas/ Bahia, 27 de outubro de 2017. 

 
 

Fernanda Borges Soares 
Pregoeira 
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ANEXO I 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Validade: 12 (doze) meses 
 

Aos_____ dias do mês _______do ano de dois mil e treze, o MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, 

ESTADO DA BAHIA, inscrito no CNPJ (MF) sob o Nº 13.927.819/0001-40, com sede na Praça João Tiago 

dos Santos – Nº 25 – Centro - Lauro de Freitas/ Bahia, representado por sua Prefeita Municipal – Srª Moema 

Isabel Passos Gramacho, no uso da competência que lhe foi atribuída nos termos do Art. 15 da Lei Federal 

Nº 8.666/93 e Decreto Municipal Nº 2.413/06, observadas, ainda, as demais normas legais aplicáveis, de 

acordo com o resultado da classificação das Propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL PARA 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2017, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s) relacionada(s) 

no item 4, de acordo com a Classificação por ela(s) alcançada(s), por lote, observadas as condições do 

Edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DE USO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, 

ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS, TRÂNSITO E TRANSPORTES, INFRAESTRUTURA, BEM 

COMO CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE 

PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PLANILHA DISCRIMINATIVA 

NESTE EDITAL. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. Pregão 

Presencial para Registro de Preços – Nº 042/2017, que passa fazer parte, para todos os efeitos, desta 

Ata. 

 

2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. O Registro de Preços formalizado na presente Ata terá validade de até 12 (doze) meses, contados a 

partir da data de sua publicação. 

 

3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços será a Secretaria Municipal de Administração. 

 

4. DOS PREÇOS REGISTRADOS 

4.1. Os preços, as empresas, as quantidades e as especificações dos serviços registrados na presente Ata, 

encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no Certame 

Licitatório: 
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EMPRESA REGISTRADA:  

CNPJ:  

ENDEREÇO:  

LOTE  OBJETO VALOR REGISTRADO 

I    

 

5. DO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

5.1. O critério da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas é obedecer à ordem de classificação, o(s) 

licitante(s) vencedor(s), cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro de Preço, será (ão) 

convocado(s) para retirar a Nota de Empenho, que substituirá o Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

a contar da data do recebimento da convocação, estando as obrigações assumidas vinculadas à Proposta, 

aos lances, ao Edital e à respectiva Ata; 

5.2. A partir da emissão da nota de empenho o Detentor da Ata passa a ser considerado como 

CONTRATADO, obrigando-se a obedecer, além do disposto nesta Ata, os ditames e especificações 

constantes no Anexo IV e Termo de Referência, do Edital de Licitação do Pregão Presencial para Registro 

de Preços – N
o
 042/2017; 

5.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no 

Anexo IV, podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas necessidades; 

5.4. A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas não está obrigada, durante o prazo de validade do Registro 

de Preços decorrente deste Certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo realizar 

licitações específicas para a aquisição pretendida, ficando assegurado ao beneficiário do registro a 

preferência de fornecimento em igualdade de condições; 

5.5. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro 

quando a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, após realizada a licitação específica, constatar que o 

preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o 

preço registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação; 

5.6. A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não 

tenha participado do Certame licitatório, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, 

observadas, ainda, as demais regras impostas no Art. 8º do Decreto Nº 2.413/2006. 

 

6. DO PAGAMENTO 

6.1. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária, mediante depósito na conta corrente da 

Contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis após a execução dos serviços/ entrega de materiais no 

local determinado, acompanhado da respectiva Nota Fiscal/ Fatura, emitida de acordo com a Nota de 

Empenho, a qual será conferida e atestada pelo servidor ou comissão responsável pelo recebimento, 
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observado o estabelecido no Art. 5º da Lei Nº 8.666/93, e desde que não ocorra fator impeditivo provocado 

pela Contratada;  

6.1.1. No caso do valor da Ata de Registro de Preços, representado pela Nota de Empenho não ultrapassar 

o limite de que trata o Inciso II do Art. 24, da Lei Nº 8.666/93, o pagamento deverá ser efetuado no prazo de 

até 05 (cinco) dias úteis, nas condições referidas no item 6.1;  

6.2. A execução dos serviços/ entrega de materiais será feita conforme estipulado no Termo de Referência; 

6.3. A Administração não receberá material fornecido em desacordo com esta Ata e com o Anexo II – Termo 

de Referência do Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços – Nº 042/2017, sem prejuízo da 

aplicação das sanções previstas no item 09; 

6.4. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao 

pleito de reajustamento dos preços ou correção monetária; 

6.5. Os pagamentos somente serão realizados após a comprovação de regularidade da documentação 

obrigatória da licitante vencedora junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, 

por meio de consulta on-line feita pela Controladoria Geral do Município ou mediante a comprovação 

documental da manutenção da regularidade jurídica, fiscal e trabalhista, exigidas na fase de Habilitação do 

Certame licitatório;  

6.6. Será efetuada a retenção de tributos e contribuições, pelo fornecimento de bens ou prestação de 

serviços em geral, inclusive obras, conforme Artigo 64 da Lei Nº 9.430, de 27.12.96. As pessoas jurídicas 

optantes pelo SIMPLES não estão sujeitas a retenção, desde que apresentem Declaração na forma do Anexo 

IV da IN SRF Nº 480 de 15 de dezembro de 2004. 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

 

7.1. Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o preço, e as 

especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação; 

7.2. Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de 

Habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas; 

7.3. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de 

adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades; 

7.4. Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com 

aqueles registrados na presente Ata; 

7.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
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7.6. Consultar o detentor da ata registrada (observada à ordem de classificação) quanto ao interesse em 

fornecer o material a outro(s) órgão da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a 

presente Ata, conforme item 5.6. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

8.1. Fornecer o material obedecendo rigorosamente ao disposto no Anexo II – Termo de Referência do 

Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços – Nº 042/2017, sendo que os materiais devem ser 

de primeira linha, originais ou similares e com garantia mínima de 60 (sessenta) dias, não fornecendo em 

nenhuma hipótese materiais recondicionados ou remanufaturados; 

8.2. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO 

GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente Ata; 

8.3. Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente Ata; 

8.4. Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de Habilitação exigidas no 

Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços – Nº 042/2017; 

8.5. Obrigar-se ao acréscimo ou supressão de 25% (vinte cinco por cento), estipulado no Edital do Pregão 

Presencial para Registro de Preços – Nº 042/2017, conforme Art. 65, § 1º da Lei Nº 8.666/93;  

8.6. Deverá informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, 

quanto à aceitação ou não do fornecimento de material a outro órgão da Administração Pública (não 

participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 5.6. 

 

9. DAS PENALIDADES 

 

9.1. Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, se for o caso, 

sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações referidas no Capítulo IV da Lei Nº 

8.666/93, no que couber, garantido o direito prévio da ampla defesa, o detentor da Ata que: 

a) No prazo determinado, não retirar a Nota de Empenho; 

b) Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa; 

c) Não mantiver a Proposta, injustificadamente; 

d) Falhar ou fraudar na execução do objeto desta Ata; 

e) Comportar-se de modo inidôneo; 

f) Cometer fraude fiscal. 

 

9.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Ata, a Administração da Prefeitura Municipal de Lauro 

de Freitas, poderá, garantida a defesa prévia, aplicar ao detentor da ata as seguintes sanções:  
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a) Advertência; 

b) Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do Ata de Registro de 

Preços, tomando por base o valor global do respectivo lote; 

c) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote. 

 

9.2.1. O atraso injustificado na execução da Ata de Registro de Preços, por período superior a 30 (trinta) 

dias, poderá ensejar a rescisão do Ata de Registro de Preços; 

9.3. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no 

prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprido, será cobrada 

judicialmente; 

9.4. Compete a Autoridade Competente a aplicação das penalidades previstas nos itens 9.1 e 9.2, alíneas 

“b” e “c”, e ao(à) Secretário(a) de Administração, a penalidade de advertência, prevista no item 9.2, alínea 

“a”, facultada a defesa do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação; 

9.5. Da aplicação das penalidades previstas nos itens 9.1 e 9.2 caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, 

a qual poderá reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informado; 

9.6. As sanções previstas no item 9.2, alíneas “b” e “c”, poderão ser aplicadas conjuntamente com as demais 

penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços; 

 

10. DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

10.1. A presente Ata poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no Art. 65, da Lei Nº 

8.666/93; 

10.2. O gerenciador da ata de Registro de Preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a 

finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na Ata; 

10.2.1. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou 

inferiores a média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, por intermédio do órgão 

gerenciador do Registro de Preços; 

10.3. Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado no mercado, o 

órgão gerenciador solicitará ao detentor da Ata, por escrito, redução do preço registrado, de forma a adequá-

lo aos níveis definidos nos termos do subitem anterior; 

10.3.1. Caso o detentor da ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido, 

devendo o órgão gerenciador convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de negociação; 

10.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da Ata, mediante 

requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
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a) Liberar o detentor da ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de 

fornecimento;  

b) convocar os demais detentores da ata visando igual oportunidade de negociação. 

 

10.5. Não havendo êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o órgão gerenciador deverá 

proceder à revogação da Ata de Registro de Preços. 

 

11. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

11.1. O detentor da ata, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado quando: 

a) Não cumprir as obrigações da presente Ata; 

b) Não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável; 

c) Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos praticados no 

mercado; 

d) por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração. 

11.2. O detentor da ata poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato superveniente 

que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito, ou força maior, 

devidamente comprovados. 

 

 

12. DA PUBLICIDADE 

 

12.1. O(s) preço(s), a(s) quantidade(s), o (s) detentor(es) da ata e a (s) especificação (ões) resumida (s) do 

objeto e as quantidades, como também as possíveis alterações da presente Ata, serão publicadas no DOU, 

em conformidade com o disposto no Art. 6º, Inciso I do Decreto Nº 2.413/2006. 

 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

13.1. Integram a presente ata o Processo Administrativo Nº 15106/2017, o Edital do Pregão Presencial 

para Registro de Preços - Nº 042/2017 e as Propostas, com preços e especificações; 

13.2. As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro deste Municipio de Lauro de Freitas, 

Estado da Bahia; 

 

E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado em 

03 (três) vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo. 
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MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS  

EMPRESA 

SECRETÁRIO MUNICIPAL  

TESTEMUNHAS: 

NOME: 

CPF: 
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ANEXO II 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para confecção de Fardamento de uso dos servidores das 

Secretarias de Educação, Secad, Sesp, Settop e Seinfra, bem como confecção de Fardamento Escolar para 

atender aos alunos da rede publica Municipal de Lauro de Freitas através de Ata de Registro de Preços. 

FUNDAMENTAÇÃO DE CONTRATAÇÃO: O amparo legal encontra-se na Lei Federal Nº. 10.520/2002; Lei 

Complementar Nº. 123/2006; Decretos nºs. 2.355/2005 e 2413/2006 e subsidiariamente pela Lei Nº. 8.666 / 

93, e alterações posteriores. 

 

1. JUSTIFICATIVA: 

1.1. A presente contratação visa atender as necessidades operacionais da equipe de produção da merenda 

escolar, Deman (Departamento de Manutenção), Sesp, Settop e Seinfra com fardamentos dos servidores 

que trabalham em ambientes internos e externos  e aos alunos da rede publica Municipal, nas unidades 

escolares (Semed) com fardamentos escolares, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas 

estabelecidas neste Termo de Referência e anexos.  

 

2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

Item Descrição do Objeto Unidade de Medida 

1 Todos os lotes descriminados no anexo II - A (1-Fardamento 

escolar 1; 2-Fardamento escolar 2; 3-Deman; 4-Sesp; 5-Settop; 6-

Merendeira). 

 

2 Layout anexo II - B  

 

3. DOS SERVIÇOS  

3.1. Os serviços deverão ser iniciados a partir do recebimento da Ordem de Serviço expedida pela 

Secretaria Municipal de Administração, pelo período de 12 meses podendo ser prorrogado desde que 

plenamente justificado, na forma preconizada pelo Artigo 57, inciso II da lei 8666/1993 e suas alterações.  

3.2. Correrão por conta da contratada todas as despesas com seguro, transporte, frete tributos, encargos 

trabalhistas e previdenciários, decorrentes da execução dos serviços ora licitados. 
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3.3. Caso a licitante não esteja dentro dos padrões de aceitabilidade solicitados neste Termo de Referência, 

a mesma sofrerá multas pecuniárias, podendo incidir no rompimento contratual unilateral pela Contratante, 

sem nenhum ônus. 

3.4. Fornecer fardamentos de primeira qualidade em conformidade com as especificações descritas no 

anexo II - A; 

3.5. Os fardamentos eventualmente adquiridos deverão ser entregues na Coordenação de Almoxarifado, 

situada na Praça João dos Santos S/N, no horário de 08h00min as 14h00minhs de segunda a sexta – feira; 

3.6. A critério da Administração, e das secretarias participantes, quando houver, os materiais fornecidos 

serão submetidos à verificação de conformidade com as especificações técnicas exigidas, cabendo ao 

fornecedor a substituição dos fardamentos que vierem a ser recusados, no prazo máximo de 30 (trinta) dias; 

3.7. Os fardamentos poderão ser adquiridos de forma parcelada, obedecendo ao quantitativo mínimo por 

item previsto no anexo II – A deste Termo de Referência.  

 

4. O LOCAL DA ENTREGA 

4.1. Fornecimento será na Secretaria de Municipal de Administração do Município de Lauro de Freitas, na 

coordenação de Almoxarifado. 

 

5. PROPOSTA DE PREÇO 

5.1. A proposta de preços deverá ser apresentada respeitando a especificação, com no máximo duas casas 

decimais.  

 

6. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

6.1. As despesas deste processo correrão por conta da dotação orçamentária vigente, a qual serão 

apontadas pelo Setor de Contabilidade no ato que antecede cada prestação.  

 

7. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

7.1. A fiscalização do contrato será exercida por fiscal de contrato designado pela Secretaria de 

Administração, Sr.ª Antônia Leuda Martins Pereira; matricula nº 69092; 

7.2. Caso o objeto entregue seja rejeitado pela fiscalização, o mesmo deverá ser substituído no prazo de 02 

(dois) dias úteis, sem ônus para o Município, reiterando a justificativa de que a demora na entrega 

prejudicará o andamento das atividades da Secretaria solicitante. 
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8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

8.1.  Efetuar a prestação de serviço em perfeitas condições de uso, funcionamento, conservação e 

segurança, no prazo e local, indicados pela Contratante em estrita observância das especificações deste 

Termo de Referência e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal juntamente com todas as 

regularidades fiscais em dias;  

8.3. Suspender ou interromper o fornecimento ou os serviços prestados, quando solicitados; 

8.4. Comparecer sempre que solicitado a Sede da Fiscalização, em horário por esta estabelecido, a fim de 

receber instruções ou participar de reuniões que poderão realizar-se em outros locais;  

8.5. Responder por todos os encargos sociais, trabalhistas, impostos, taxas, seguros e quaisquer outras 

despesas relativas aos serviços a serem contratados, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais 

e comerciais.  

8.6. Fornecer material de 1ª qualidade e acabamento e validação dos fardamentos fornecidos; 

8.7. Aceitar a mais ampla e completa fiscalização, a qualquer tempo por parte da Secretaria de 

Administração, sobre os materiais fornecidos; 

8.8. Arcar com todas as despesas decorrentes dos fornecimentos dos materiais, inclusive em relação ao 

transporte e encargos fiscais; 

8.9. Manter durante toda execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação 

8.10. Apresentar, em conjunto com nota fiscal e/ou fatura, certidões de regularidade relativas a tributos 

federais, dívida ativa da união, previdência, municipais, estaduais e trabalhistas;  

8.11. Comunicar por escrito a representante da Secretaria de Administração, qualquer impedimento que 

porventura ocorra no fornecimento dos fardamentos, dentro do prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas;  

8.12. Prestar corretamente toda e qualquer informação solicitada pela Secretaria de Administração quanto 

aos fardamentos fornecidos; 

8.13. Responsabilizar-se pelos atrasos e/ ou prejuízos advindos do fornecimento total ou parcial dos 

materiais em que se verificarem vícios ou incompatíveis com o exigido neste Termo de Referência; 

8.14. Assumir toda e qualquer responsabilidade quanto à qualidade dos fardamentos fornecidos; 

8.15. Comunicar, por escrito, a ocorrência de qualquer anormalidade de caráter urgente que impossibilite o 

seu cumprimento, tão logo esta seja verificada, e prestar os esclarecimentos que julgar necessário a 

Secretaria de Administração em até 24 (vinte e quatro) horas. 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

9.1. Efetuar o pagamento ao licitante vencedor, quando da sua contratação, de acordo com o preço, os 

prazos e as condições estipuladas neste Termo de Referência; 
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9.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual, bem como o pagamento das taxas e 

impostos, empregados e demais despesas necessárias ao bom andamento dos serviços;  

9.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual 

diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;  

9.4. Aplicar a Adjudicatária as sanções regulamentares e contratuais; 

9.5. Indicar preposto responsável pelo acompanhamento e validação dos fardamentos fornecidos; 

9.6. Atestar os fardamentos efetivamente fornecidos pela CONTRATADA em consonância exigências deste 

Termo de Referência, remunerando-a na forma e prazos estipulados;  

9.7. Notificar à CONTRATADA, por escrito, sobre todas as irregularidades constatadas no cumprimento do 

objeto da Contratação, bem como de todas as advertências, penalidades, multas, sustação de pagamentos, 

suspensão ou rescisão contratual.  

 

10. DO PAGAMENTO  

10.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da certificação de que o serviço 

for prestado, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura contendo o n.º do CNPJ da empresa, n.º da 

conta bancária, nome do banco e da respectiva agência bancária, devidamente atestada,  

10.2. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão os 

mesmos restituídos à adjudicatária para as correções necessárias, não respondendo a PMLF por quaisquer 

encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.  

10.3. Serão efetuadas as retenções na Fonte dos impostos, conforme Legislação vigente.  

10.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que 

isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.  

10.5. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da nota fiscal/fatura, ou dos documentos exigidos como 

condição de pagamento por parte da Contratada, importará em prorrogação automática do prazo de 

vencimento da obrigação do Contratante.  

 

11. PENALIDADES  

11.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela contratada, sem justificativas 

aceitas pela Administração, resguardadas os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou 

cumulativamente, as sanções administrativas de advertência, multas e impedimento de licitar e contratar 

com o município;  

11.2. As sanções administrativas serão aplicadas de acordo com a gravidade das infrações cometidas pela 

contratada, nos seguintes casos:  
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11.2.1. Advertência, nos casos de descumprimento parcial do contrato, a critério da Contratante.  

11.2.2. Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, a partir do 1º 

(primeiro) dia de atraso na entrega ou atraso na substituição do material, até o 30º (trigésimo) dia;  

11.2.3. Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, a partir do 

31º (trigésimo primeiro) dia de atraso na entrega ou atraso na substituição do material, até o 60º 

(sexagésimo) dia, a partir do qual será considerada inexecução total da parcela, cumulada com multa 

compensatória de até 15% sobre o valor do empenho e rescisão contratual;  

11.2.4. Impedimento de licitar e contratar com o município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, para as 

hipóteses previstas no art. 7° da Lei 10.520/2002.  

11.3. Para as hipóteses de descumprimento parcial do contrato, será aplicada multa compensatória de até 

10 % (dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, podendo ser cumulada com rescisão contratual. 

Considerar-se-á descumprimento parcial do contrato, sem prejuízo das demais hipóteses previstas na 

legislação:  

a) a prestação de serviço especificado neste Termo de Referência ou do oferecido pelo licitante em sua 

proposta; 

b) a apresentação dos fardamentos sem condições de uso ou com indícios de má conservação, hipótese em 

que o recebimento poderá ser rejeitado;  

c) a entrega parcial dos fardamentos solicitados.  

11.3.1. A critério da Administração, na hipótese de descumprimento parcial prevista na alínea c do subitem 

11.3, caso seja conveniente, poderá o objeto ser aceito, sem prejuízo da multa compensatória 

correspondente e glosa na Nota de Empenho do valor correspondente à parcela não cumprida. 

11.4. Para as hipóteses de descumprimento total do contrato, será aplicada multa compensatória de até 15 

% (quinze por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, podendo ser cumulada com rescisão contratual. 

Considerar-se-á descumprimento total do contrato:  

a) a não entrega dos itens ou a não substituição dos itens rejeitados, após hipótese prevista no subitem 

11.2.3; 

b) a recusa injustificada em assinar o Termo Contratual ou receber a nota de empenho; 

c) reincidência nas hipóteses previstas nas alíneas a e b do subitem 11.3; 

11.5. Quaisquer das Sanções Administrativas poderão, a juízo da Administração e havendo compatibilidade, 

ser aplicadas de forma concomitante;  

11.6. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao prestador;  

11.7. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o prestador obrigado a recolher a importância devida no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial;  
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11.8. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo fornecedor, este será 

encaminhado para inscrição em dívida ativa.  

11.9. Deverão ser observados, na hipótese de aplicação das Sanções Administrativas, os princípios do 

devido processo legal e da ampla defesa, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis a contar do dia em que tomar 

conhecimento dos fatos;  

11.10. A aplicação das referidas Sanções Administrativas não obsta as responsabilidades legais da licitante 

por perdas e danos causados à Administração Pública.  

11.11. Em caso de não regularização da documentação entregue anexa à nota fiscal, após o decurso do 

prazo concedido pela Contratante, o contrato será rescindido e será aplicada de multa de 15% sobre o valor 

do empenho. 

 

12. DAS DESPESAS DE ENTREGA  

12.1. Todos os custos com impostos, taxas, pedágios, fretes e demais despesas que, porventura, ocorrerem 

será de responsabilidade da empresa vencedora.  

 

13. DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PELA EMPRESA PARTICIPANTE: 

13.1. Para a habilitação da empresa, são solicitados os seguintes documentos: 

 Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes 

(CGC); 

 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

 

14. Fonte de Recursos: 00-Tesouro. 

 

15. Vigência do Contrato: 12 (doze) Meses. 
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ANEXO II - A 

 

Planilha Descritiva 

ITEM Descrição do objeto Unidade de medida Quantidade 

1 CALÇA em poliéster: Cinza ,com um brasão na perna 
direita, e faixa vermelha na lateral, com elástico (65% 
poliéster e 35% elastodieno) 35 mm. na cintura com 
acabamento em máquina catraca 04 agulhas, costurado 
com linha 120 (100% poliéster), na parte inferior da 
calça, acabamento em bainha com máquina de 
cobertura duas agulhas. Tamanho P de 0 a 02 anos. 

Und 1056 

2 CALÇA em poliéster: Cinza ,com um brasão na perna 
direita, e faixa vermelha na lateral, com elástico (65% 
poliéster e 35% elastodieno) 35 mm. na cintura com 
acabamento em máquina catraca 04 agulhas, costurado 
com linha 120 (100% poliéster), na parte inferior da 
calça, acabamento em bainha com máquina de 
cobertura duas agulhas. Tamanho M, 3 anos. 

Und 857 

3 CALÇA em poliéster: Cinza ,com um brasão na perna 
direita, e faixa vermelha na lateral, com elástico (65% 
poliéster e 35% elastodieno) 35 mm. na cintura com 
acabamento em máquina catraca 04 agulhas, costurado 
com linha 120 (100% poliéster), na parte inferior da 
calça, acabamento em bainha com máquina de 
cobertura duas agulhas. Tamanho G de 04 e 05 anos. 

Und 4920 

4 CALÇA em poliéster: Cinza ,com um brasão na perna 
direita, e faixa vermelha na lateral, com elástico (65% 
poliéster e 35% elastodieno) 35 mm. na cintura com 
acabamento em máquina catraca 04 agulhas, costurado 
com linha 120 (100% poliéster), na parte inferior da 
calça, acabamento em bainha com máquina de 
cobertura duas agulhas. Tamanho P de 6 a 8 anos. 

Und 1562 

5 CALÇA em poliéster: Cinza ,com um brasão na perna 
direita, e faixa vermelha na lateral, com elástico (65% 
poliéster e 35% elastodieno) 35 mm. na cintura com 
acabamento em máquina catraca 04 agulhas, costurado 
com linha 120 (100% poliéster), na parte inferior da 
calça, acabamento em bainha com máquina de 
cobertura duas agulhas. Tamanho M de 6 a 8 anos. 

Und 4083 

6 CALÇA em poliéster: Cinza, com um brasão na perna 
direita, e faixa vermelha na lateral, com elástico (65% 
poliéster e 35% elastodieno) 35 mm. na cintura com 
acabamento em máquina catraca 04 agulhas, costurado 
com linha 120 (100% poliéster), na parte inferior da 
calça, acabamento em bainha com máquina de 

Und 5341 
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cobertura duas agulhas. Tamanho G de 6 a 8 anos  

7 CALÇA em poliéster: Cinza, com um brasão na perna 
direita, e faixa vermelha na lateral, com elástico (65% 
poliéster e 35% elastodieno) 35 mm. na cintura com 
acabamento em máquina catraca 04 agulhas, costurado 
com linha 120 (100% poliéster), na parte inferior da 
calça, acabamento em bainha com máquina de 
cobertura duas agulhas. Tamanho GG de 6 a 8 anos. 

Und 993 

8 CALÇA em poliéster: Cinza ,com um brasão na perna 
direita, e faixa vermelha na lateral, com elástico (65% 
poliéster e 35% elastodieno) 35 mm. na cintura com 
acabamento em máquina catraca 04 agulhas, costurado 
com linha 120 (100% poliéster), na parte inferior da 
calça, acabamento em bainha com máquina de 
cobertura duas agulhas. Tamanho M de 9 a 14 anos. 

Und 3844 

9 CALÇA em poliéster: Cinza ,com um brasão na perna 
direita, e faixa vermelha na lateral, com elástico (65% 
poliéster e 35% elastodieno) 35 mm. na cintura com 
acabamento em máquina catraca 04 agulhas, costurado 
com linha 120 (100% poliéster), na parte inferior da 
calça, acabamento em bainha com máquina de 
cobertura duas agulhas. Tamanho G de 9 a 14 anos 

Und 3441 

10 CALÇA em poliéster: Cinza, com um brasão na perna 
direita, e faixa vermelha na lateral, com elástico (65% 
poliéster e 35% elastodieno) 35 mm. na cintura com 
acabamento em máquina catraca 04 agulhas, costurado 
com linha 120 (100% poliéster), na parte inferior da 
calça, acabamento em bainha com máquina de 
cobertura duas agulhas. Tamanho GG de 9 a 14 anos. 

Und 3110 

11 CALÇA em poliéster: Cinza ,com um brasão na perna 
direita, e faixa vermelha na lateral, com elástico (65% 
poliéster e 35% elastodieno) 35 mm. na cintura com 
acabamento em máquina catraca 04 agulhas, costurado 
com linha 120 (100% poliéster), na parte inferior da 
calça, acabamento em bainha com máquina de 
cobertura duas agulhas. Tamanho EG de 9 a 14 anos. 

Und 791 

12 CAMISETA: Fio 30, com 67% algodão e 33% poliéster 
na cor branca, sem mangas e viés vermelho na gola 
com 0,5cm, viés vermelho com 1cm, silk em colorido na 
parte da frente com a brasão do Município de Lauro de 
Freitas (6cm de altura x 9cm de largura) e faixa 
vermelha na frente com o nome Lauro de Freitas. (sem 
manga). Tamanho G de 04 a 05 anos. 

Und 4920 

13 CAMISETA: Fio 30, com 67% algodão e 33% poliéster 
na cor branca, sem mangas e viés vermelho na gola 
com 0,5cm, viés vermelho com 1cm, silk em colorido na 
parte da frente com a brasão do Município de Lauro de 

Und 1056 
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Freitas (6cm de altura x 9cm de largura) e faixa 
vermelha na frente com o nome Lauro de Freitas. (sem 
manga). Tamanho P de 0 a 02 anos.  

14 CAMISETA: Fio 30, com 67% algodão e 33% poliéster 
na cor branca, sem mangas e viés vermelho na gola 
com 0,5cm, viés vermelho com 1cm, silk em colorido na 
parte da frente com a brasão do Município de Lauro de 
Freitas (6cm de altura x 9cm de largura) e faixa 
vermelha na frente com o nome Lauro de Freitas. (sem 
manga). Tamanho M de 03 anos. 

Und 857 

15 CAMISETA: Fio 30, com 67% algodão e 33% poliéster 
na cor branca, sem mangas e viés vermelho na gola 
com 0,5cm, viés vermelho com 1cm, silk em colorido na 
parte da frente com a brasão do Município de Lauro de 
Freitas (6cm de altura x 9cm de largura) e faixa 
vermelha na frente com o nome Lauro de Freitas. (sem 
manga). Tamanho P de 6 e 8 anos. 

Und 1562 

16 CAMISETA: Fio 30, com 67% algodão e 33% poliéster 
na cor branca, sem mangas e viés vermelho na gola 
com 0,5cm, viés vermelho com 1cm, silk em colorido na 
parte da frente com a brasão do Município de Lauro de 
Freitas (6cm de altura x 9cm de largura) e faixa 
vermelha na frente com o nome Lauro de Freitas. (sem 
manga). Tamanho M de 6 a 8 anos. 

Und 4083 

17 CAMISETA: Fio 30, com 67% algodão e 33% poliéster 
na cor branca, sem mangas e viés vermelho na gola 
com 0,5cm, viés vermelho com 1cm, silk em colorido na 
parte da frente com a brasão do Município de Lauro de 
Freitas (6cm de altura x 9cm de largura) e faixa 
vermelha na frente com o nome Lauro de Freitas. (sem 
manga). Tamanho G de 6 a 8 anos  

Und 5341 

18 CAMISETA: Fio 30, com 67% algodão e 33% poliéster 
na cor branca, sem mangas e viés vermelho na gola 
com 0,5cm, viés vermelho com 1cm, silk em colorido na 
parte da frente com a brasão do Município de Lauro de 
Freitas (6cm de altura x 9cm de largura) e faixa 
vermelha na frente com o nome Lauro de Freitas. (sem 
manga). Tamanho GG de 6 a 8 anos. 

Und 993 

19 CAMISETA: Fio 30, com 67% algodão e 33% poliéster 
na cor branca, sem mangas e viés vermelho na gola 
com 0,5cm, viés vermelho com 1cm, silk em colorido na 
parte da frente com a brasão do Município de Lauro de 
Freitas (6cm de altura x 9cm de largura) e faixa 
vermelha na frente com o nome Lauro de Freitas. (sem 
manga). Tamanho M de 9 a 14 anos  

Und 3844 

20 CAMISETA: Fio 30, com 67% algodão e 33% poliéster 
na cor branca, sem mangas e viés vermelho na gola 

Und 3441 
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com 0,5cm, viés vermelho com 1cm, silk em colorido na 
parte da frente com a brasão do Município de Lauro de 
Freitas (6cm de altura x 9cm de largura) e faixa 
vermelha na frente com o nome Lauro de Freitas. (sem 
manga). Tamanho G de 9 a 14 anos.  

21 CAMISETA: Fio 30, com 67% algodão e 33% poliéster 
na cor branca, sem mangas e viés vermelho na gola 
com 0,5cm, viés vermelho com 1cm, silk em colorido na 
parte da frente com a brasão do Município de Lauro de 
Freitas (6cm de altura x 9cm de largura) e faixa 
vermelha na frente com o nome Lauro de Freitas. (sem 
manga). Tamanho GG de 9 a 14 anos. 

Und 3110 

22 CAMISETA: Fio 30, com 67% algodão e 33% poliéster 
na cor branca, sem mangas e viés vermelho na gola 
com 0,5cm, viés vermelho com 1cm, silk em colorido na 
parte da frente com a brasão do Município de Lauro de 
Freitas (6cm de altura x 9cm de largura) e faixa 
vermelha na frente com o nome Lauro de Freitas. (sem 
manga). Tamanho EG de 9 a 14 anos. 

Und 791 

23 BERMUDA em poliéster: Cinza com elástico (65% 
poliéster e 35% elastodieno) 35 mm. na cintura com 
acabamento em máquina catraca 04 agulhas, costurado 
com linha 120 (100% poliéster), na parte inferior da 
bermuda, acabamento em bainha com máquina de 
cobertura duas agulhas, com o Brasão de Lauro de 
Freitas no lado esquerdo e tiras vermelhas na lateral. 
Tamanho P de 0 a 2 anos. 

Und 1056 

24 BERMUDA em poliéster: Cinza com elástico (65% 
poliéster e 35% elastodieno) 35 mm. na cintura com 
acabamento em máquina catraca 04 agulhas, costurado 
com linha 120 (100% poliéster), na parte inferior da 
bermuda, acabamento em bainha com máquina de 
cobertura duas agulhas, com o Brasão de Lauro de 
Freitas no lado esquerdo e tiras vermelhas na lateral. 
Tamanho P de 0 a 2 anos. 

Und 1056 

25 BERMUDA em poliéster: Cinza com elástico (65% 
poliéster e 35% elastodieno) 35 mm. na cintura com 
acabamento em máquina catraca 04 agulhas, costurado 
com linha 120 (100% poliéster), na parte inferior da 
bermuda, acabamento em bainha com máquina de 
cobertura duas agulhas, com o Brasão de Lauro de 
Freitas no lado esquerdo e tiras vermelhas na lateral. 
Tamanho M 03 anos. 

Und 857 

26 BERMUDA em poliéster: Cinza com elástico (65% 
poliéster e 35% elastodieno) 35 mm. na cintura com 
acabamento em máquina catraca 04 agulhas, costurado 
com linha 120 (100% poliéster), na parte inferior da 
bermuda, acabamento em bainha com máquina de 

Und 4920 
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cobertura duas agulhas, com o Brasão de Lauro de 
Freitas no lado esquerdo e tiras vermelhas na lateral. 
Tamanho G de 04 a 05 anos. 

27 BERMUDA em poliéster: Cinza com elástico (65% 
poliéster e 35% elastodieno) 35 mm. na cintura com 
acabamento em máquina catraca 04 agulhas, costurado 
com linha 120 (100% poliéster), na parte inferior da 
bermuda, acabamento em bainha com máquina de 
cobertura duas agulhas, com o Brasão de Lauro de 
Freitas no lado esquerdo e tiras vermelhas na lateral. 
Tamanho P de 6 a 8 anos. 

Und 1562 

28 BERMUDA em poliéster: Cinza com elástico (65% 
poliéster e 35% elastodieno) 35 mm. na cintura com 
acabamento em máquina catraca 04 agulhas, costurado 
com linha 120 (100% poliéster), na parte inferior da 
bermuda, acabamento em bainha com máquina de 
cobertura duas agulhas, com o Brasão de Lauro de 
Freitas no lado esquerdo e tiras vermelhas na lateral. 
Tamanho M de 6 a 8 anos. 

Und 4083 

29 BERMUDA em poliéster: Cinza com elástico (65% 
poliéster e 35% elastodieno) 35 mm. na cintura com 
acabamento em máquina catraca 04 agulhas, costurado 
com linha 120 (100% poliéster), na parte inferior da 
bermuda, acabamento em bainha com máquina de 
cobertura duas agulhas, com o Brasão de Lauro de 
Freitas no lado esquerdo e tiras vermelhas na lateral. 
Tamanho G de 6 a 8 anos. 

Und 5341 

30 BERMUDA em poliéster: Cinza com elástico (65% 
poliéster e 35% elastodieno) 35 mm. na cintura com 
acabamento em máquina catraca 04 agulhas, costurado 
com linha 120 (100% poliéster), na parte inferior da 
bermuda, acabamento em bainha com máquina de 
cobertura duas agulhas, com o Brasão de Lauro de 
Freitas no lado esquerdo e tiras vermelhas na lateral. 
Tamanho GG de 6 a 8 anos. 

Und 993 

31 BERMUDA em poliéster: Cinza com elástico (65% 
poliéster e 35% elastodieno) 35 mm. na cintura com 
acabamento em máquina catraca 04 agulhas, costurado 
com linha 120 (100% poliéster), na parte inferior da 
bermuda, acabamento em bainha com máquina de 
cobertura duas agulhas, com o Brasão de Lauro de 
Freitas no lado esquerdo e tiras vermelhas na lateral. 
Tamanho M de 9 a 14 anos. 

Und 3844 

32 BERMUDA em poliéster: Cinza com elástico (65% 
poliéster e 35% elastodieno) 35 mm. na cintura com 
acabamento em máquina catraca 04 agulhas, costurado 
com linha 120 (100% poliéster), na parte inferior da 
bermuda, acabamento em bainha com máquina de 

Und 3441 
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cobertura duas agulhas, com o Brasão de Lauro de 
Freitas no lado esquerdo e tiras vermelhas na lateral. 
Tamanho G de 9 a 14 anos. 

33 BERMUDA em poliéster: Cinza com elástico (65% 
poliéster e 35% elastodieno) 35 mm. na cintura com 
acabamento em máquina catraca 04 agulhas, costurado 
com linha 120 (100% poliéster), na parte inferior da 
bermuda, acabamento em bainha com máquina de 
cobertura duas agulhas, com o Brasão de Lauro de 
Freitas no lado esquerdo e tiras vermelhas na lateral. 
Tamanho GG de 9 a 14 anos. 

Und 3110 

34 CAMISA: Fio 30, com 67% algodão e 33% poliéster na 
cor branca, com mangas vermelhas e viés vermelho na 
gola com 0,5cm, silk em colorido na parte da frente com 
o Brasão do Município de Lauro de Freitas (6cm de 
altura x 9cm de largura) e faixa vermelha na frente com 
o Brasão do Município de Lauro de Freitas (6cm de 
altura x 9cm de largura) e faixa vermelha na frente com 
o nome Lauro de Freitas.   (com manga). Tamanho M, 
03 anos. 

Und 857 

35 CAMISA: Fio 30, com 67% algodão e 33% poliéster na 
cor branca, com mangas vermelhas e viés vermelho na 
gola com 0,5cm, silk em colorido na parte da frente com 
o Brasão do Município de Lauro de Freitas (6cm de 
altura x 9cm de largura) e faixa vermelha na frente com 
o Brasão do Município de Lauro de Freitas (6cm de 
altura x 9cm de largura) e faixa vermelha na frente com 
o nome Lauro de Freitas.   (com manga). Tamanho G, 
de 04 a 05 anos. 

Und 4920 

36 CAMISA: Fio 30, com 67% algodão e 33% poliéster na 
cor branca, com mangas vermelhas e viés vermelho na 
gola com 0,5cm, silk em colorido na parte da frente com 
o Brasão do Município de Lauro de Freitas (6cm de 
altura x 9cm de largura) e faixa vermelha na frente com 
o Brasão do Município de Lauro de Freitas (6cm de 
altura x 9cm de largura) e faixa vermelha na frente com 
o nome Lauro de Freitas.   (com manga). Tamanho P de 
6 a 8 anos. 

Und 1562 

37 CAMISA: Fio 30, com 67% algodão e 33% poliéster na 
cor branca, com mangas vermelhas e viés vermelho na 
gola com 0,5cm, silk em colorido na parte da frente com 
o Brasão do Município de Lauro de Freitas (6cm de 
altura x 9cm de largura) e faixa vermelha na frente com 
o Brasão do Município de Lauro de Freitas (6cm de 
altura x 9cm de largura) e faixa vermelha na frente com 
o nome Lauro de Freitas.   (com manga). Tamanho M, 
de 6 a 8 anos. 

Und 4083 
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38 CAMISA: Fio 30, com 67% algodão e 33% poliéster na 
cor branca, com mangas vermelhas e viés vermelho na 
gola com 0,5cm, silk em colorido na parte da frente com 
o Brasão do Município de Lauro de Freitas (6cm de 
altura x 9cm de largura) e faixa vermelha na frente com 
o Brasão do Município de Lauro de Freitas (6cm de 
altura x 9cm de largura) e faixa vermelha na frente com 
o nome Lauro de Freitas.   (com manga). Tamanho G, 
de 6 a 8 anos. 

Und 5341 

39 CAMISA: Fio 30, com 67% algodão e 33% poliéster na 
cor branca, com mangas vermelhas e viés vermelho na 
gola com 0,5cm, silk em colorido na parte da frente com 
o Brasão do Município de Lauro de Freitas (6cm de 
altura x 9cm de largura) e faixa vermelha na frente com 
o Brasão do Município de Lauro de Freitas (6cm de 
altura x 9cm de largura) e faixa vermelha na frente com 
o nome Lauro de Freitas.   (com manga). Tamanho GG 
de 6 a 8 anos. 

Und 993 

40 CAMISA: Fio 30, com 67% algodão e 33% poliéster na 
cor branca, com mangas vermelhas e viés vermelho na 
gola com 0,5cm, silk em colorido na parte da frente com 
o Brasão do Município de Lauro de Freitas (6cm de 
altura x 9cm de largura) e faixa vermelha na frente com 
o Brasão do Município de Lauro de Freitas (6cm de 
altura x 9cm de largura) e faixa vermelha na frente com 
o nome Lauro de Freitas.   (com manga). Tamanho M, 
de 9 a 14 anos. 

Und 3844 

41 CAMISA: Fio 30, com 67% algodão e 33% poliéster na 
cor branca, com mangas vermelhas e viés vermelho na 
gola com 0,5cm, silk em colorido na parte da frente com 
o Brasão do Município de Lauro de Freitas (6cm de 
altura x 9cm de largura) e faixa vermelha na frente com 
o Brasão do Município de Lauro de Freitas (6cm de 
altura x 9cm de largura) e faixa vermelha na frente com 
o nome Lauro de Freitas.   (com manga). Tamanho G, 
de 9 a 14 anos. 

Und 3441 

42 CAMISA: Fio 30, com 67% algodão e 33% poliéster na 
cor branca, com mangas vermelhas e viés vermelho na 
gola com 0,5cm, silk em colorido na parte da frente com 
o Brasão do Município de Lauro de Freitas (6cm de 
altura x 9cm de largura) e faixa vermelha na frente com 
o Brasão do Município de Lauro de Freitas (6cm de 
altura x 9cm de largura) e faixa vermelha na frente com 
o nome Lauro de Freitas.   (com manga). Tamanho GG, 
de 9 a 14 anos. 

Und 3110 

43 CAMISA: Fio 30, com 67% algodão e 33% poliéster na 
cor branca, com mangas vermelhas e viés vermelho na 
gola com 0,5cm, silk em colorido na parte da frente com 

Und 791 
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o Brasão do Município de Lauro de Freitas (6cm de 
altura x 9cm de largura) e faixa vermelha na frente com 
o Brasão do Município de Lauro de Freitas (6cm de 
altura x 9cm de largura) e faixa vermelha na frente com 
o nome Lauro de Freitas.   (com manga). Tamanho EG, 
de 9 a 14 anos. 

Lote I – Fardamento Escolar 1 ↑ 

Item Descrição do objeto Unidade 

De Medida 

Quantidade 

1 TÊNIS: 01 par de calçado tipo Tênis de velcro na cor 
preta. Formado em duas partes, material emborrachado, 
cabedal e um solado com duas durezas, injetado em 
composto TR; unidos pelo processo de injeção direta; 
Cabedal na cor preta. O solado deverá ser 
antiderrapante, sendo a sola e a soleta na cor preta. 
Pontas de Velcro na cor preta. 17 a 28. 

par 6833 

2 TÊNIS: 01 par de calçado tipo Tênis de velcro na cor 
preta. Formado em duas partes, material emborrachado, 
cabedal e um solado com duas durezas, injetado em 
composto TR; unidos pelo processo de injeção direta; 
Cabedal na cor preta. O solado deverá ser 
antiderrapante, sendo a sola e a soleta na cor preta. 
Pontas de Velcro na cor preta. 30 a 33. 

par 11979 

3 TÊNIS: 01 par de calçado tipo Tênis de velcro na cor 
preta. Formado em duas partes, material emborrachado, 
cabedal e um solado com duas durezas, injetado em 
composto TR; unidos pelo processo de injeção direta; 
Cabedal na cor preta. O solado deverá ser 
antiderrapante, sendo a sola e a soleta na cor preta. 
Pontas de Velcro na cor preta. 34 a 44. 

par 11186 

4 MEIA: Um (01) Par de Meia Escolar Branca Tamanho 
Médio, cano curto, com a seguinte composição de 
matéria prima: 63% algodão-  fio 16/1; 31% poliamida – 
fibra sintética responsável pela estruturação da meia, 
que permite que o produto mantenha o formato original 
após o seu uso e lavagem; 4% elastano – fio com 
propriedades elásticas contendo no mínimo 85% de 
massa de poliuretano segmentado, para gerar uma 
melhor vestibilidade e conforto das meias nos pés e 2% 
elastodieno – elastofibra construída de polisopropeno 
natural ou sintético, que tem como característica 
alcançar até o triplo do seu comprimento original quando 
esticado, recuperando-se rapidamente ao comprimento 
inicial quando a força de tração deixar de existir. 
Tamanho 17 a 28. 

par 6833 
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5 MEIA: Um (01) Par de Meia Escolar Branca Tamanho 
Médio, cano curto, com a seguinte composição de 
matéria prima: 63% algodão-  fio 16/1; 31% poliamida – 
fibra sintética responsável pela estruturação da meia, 
que permite que o produto mantenha o formato original 
após o seu uso e lavagem; 4% elastano – fio com 
propriedades elásticas contendo no mínimo 85% de 
massa de poliuretano segmentado, para gerar uma 
melhor vestibilidade e conforto das meias nos pés e 2% 
elastodieno – elastofibra construída de polisopropeno 
natural ou sintético, que tem como característica 
alcançar até o triplo do seu comprimento original quando 
esticado, recuperando-se rapidamente ao comprimento 
inicial quando a força de tração deixar de existir. 
Tamanho 34 a 44. 

Und 11186 

6 MOCHILA: Cinza em Nylon 600, zíper e cursor numero 
6, bolso frontal chapado e bolsos laterais de tela 
Brasileira, alças duplas com espuma pac 3mm, 
acabamento interno em viés de tnt. Impressão em Silk, 
com logomarca do Município na parte frontal (3cm de 
altura x 11cm de largura), com o Brasão de Lauro de 
Freitas. Ensino Fundamental.Medidas: Alt 46cm – 
Largura 28 cm – Profundidade 16 cm 

Und 1500 

7 MOCHILA: Cinza  em Nylon 600, zíper e cursor numero 
6, bolso frontal chapado e bolsos laterais de tela 
Brasileira, alças duplas com espuma pac 3mm, 
acabamento interno em viés de tnt. Impressão em Silk, 
com logomarca do Município na parte frontal (3cm de 
altura x 11cm de largura), com o Brasão de Lauro de 
Freitas. Educação Infantil. Medidas : Alt 32cm – Largura 
25 cm – Profundidade 15 cm 

Und 1500 

Lote II – Fardamento Escolar 2 ↑ 

tem  Descrição do Objeto Unidade  

De Medida 

Quantidade 
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1  
CONJUNTO TECIDO BRIM 100% ALGODÃO, 
GRAMATURA 260GR/M2: Camisa manga curta com 
bainha, gola v, frente fechada, costa sem pala, 
fechamento 3 agulhas, bainha quadrada.   
Calça com elástico 40mm, com 1 caseado interno e 
cordão, frente 2 bolsos retos, travetes nos cantos, 
trazeiro com 2 bolsos chapados travetados, braguilha 
falsa, bainha interlokada, fechamento 3 agulhas  . Azul 
royal. 
CONJUNTO CALÇA+CAMISA PARA AGENTE DE 
SERVIÇOS GERAIS. CALÇA COM ELÁSTICO 40MM, 
COM 1 CASEADO INTERNO E CORDÃO, FRENTE 2 
BOLSOS RETOS, TRAVETES NOS CANTOS, 
TRAZEIRO COM 2 BOLSOS CHAPADOS 
TRAVETADOS, BRAGUILHA FALSA, BAINHA 
INTERLOKADA, FECHAMENTO 3 AGULHAS  . AZUL 
ROYAL 
CONJUNTO CALÇA+CAMISA PARA AGENTE DE 
SERVIÇOS GERAIS. 

Und 34 

2 GUARDA PÓ: Guarda pó em brim leve, 100% algodão, 
peso 190 g/m², com manga curta, sem gola, decote em 
“v”, com 04 botões, 02 bolsos chapados inferiores, 01 
bolso superior do lado esquerdo com costuras 
reforçadas, cinta de ajuste com case e botão, na cor azul 
royal 

Und 18 

3 CALÇA JEANS, Forro bolsos dianteiros, cintura cós de 
4cm, com 1 botão e 1 caseado, ponta de cós embutida. 
frente 02 bolsos wester, com 1 bolsinho relógio lado 
direito. trazeiro pala e gancho engazado com presponto 
duplo , com 2 bolsos travetados sem logomarca no bolso 
direito. braguilha travetada e zíper, bainha, fechamento 
interlock. 

Und 18 

Lote 3 – Deman ↑ 

Item Descrição do Objeto Unidade 

De Medida 

Quantidade 

1 CONJUNTO TECIDO BRIM 100% ALGODÃO, 
GRAMATURA 260GR/M2: camisa manga curta com 
bainha, gola v, com faixa reflexiva de 2,5cm nas costas, 
braços e tórax, frente fechada com faixa de 10cm, costa 
sem pala, pintura abreviatura (28,88x4,9) na faixa 
branca, nome do setor nas 2 mangas e logomarca nas 
costas, fechamento 3 agulhas, bainha quadrada.   
calça com elástico 40mm, com 1 caseado interno e 
cordão, frente 2 bolsos retos, travetes nos cantos, 
trazeiro com 2 bolsos chapados travetados, braguilha 
falsa, bainha interlokada, fechamento 3 agulhas  com 

Und 1288 
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faixa refletiva de 2,5cm nas pernas e reforço na altura 
dos joelhos.  
CONJUNTO CALÇA+CAMISA PARA AGENTE DE 
VARRIÇÃO, SERVIÇO CONGÊNERES, PARQUES E 
JARDINS, CEMITÉRIO, MERCADO, OPERADOR 
MAQUINA PESADA. 

2 CONJUNTO TECIDO BRIM 100% ALGODÃO, 
GRAMATURA 260GR/M2: camisa manga longa com 
bainha, gola v, com faixa reflexiva de 2,5cm nas costas, 
braços e tórax, frente fechada com faixa de 10cm, costa 
sem pala, pintura abreviatura (28,88x4,9) na faixa 
branca, nome do setor nas 2 mangas e logomarca nas 
costas, fechamento 3 agulhas, bainha quadrada.   
calça com elástico 40mm, com 1 caseado interno e 
cordão, frente 2 bolsos retos, travetes nos cantos, 
trazeiro com 2 bolsos chapados travetados, braguilha 
falsa, bainha interlokada, fechamento 3 agulhas  com 
faixa refletiva de 2,5cm nas pernas e reforço na altura 
dos joelhos.  
CONJUNTO CALÇA+CAMISA PARA AGENTE DE 
PARQUES E JARDINS, OPERADOR ROÇADEIRA, 
COLETA RSSS, RIOS E CÓRREGOS 

Und 716 

3 BONÉ em brim, 100% algodão com regulagem de 
tamanho em pvc e logomarca na frente. 

Und 854 

4 CALÇA JEANS, forro bolsos dianteiros, cintura cós de 
4cm, com 1 botão e 1 caseado, ponta de cós embutida. 
frente 02 bolsos wester, com 1 bolsinho relógio lado 
direito. trazeiro pala e gancho engazado com presponto 
duplo , com 2 bolsos travetados com logomarca no bolso 
direito. braguilha travetada e zíper, bainha, fechamento 
interlock. 

Und 328 

5 CALÇA JEANS, forro bolsos dianteiros, cintura cós de 
4cm, com 1 botão e 1 caseado, ponta de cós embutida. 
frente 02 bolsos wester, com 1 bolsinho relógio lado 
direito. trazeiro pala e gancho engazado com presponto 
duplo , com 2 bolsos travetados sem logomarca no bolso 
direito. braguilha travetada e zíper, bainha, fechamento 
interlock. 

Und 434 

6 CAMISA POLO MALHA PIQUET 50% algodão 50% 
poliester, gola tipo paty, frente fechada, costa sem pala, 
manga curta, bainha quadrada, casear paty 2, botão paty 
2, pintura logomarca na altura do peito e nas costas, 
fechamento interlock e pesponta. 

Und 493 

7 CAMISA POLO MALHA PIQUET 50% algodão 50% 
poliester, gola tipo paty, frente fechada, costa sem pala, 
manga curta, bainha quadrada, casear paty 2, botão paty 
2, pintura logomarca e nome do setor no bolso, 
fechamento interlock e pesponta. 

Und 469 
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8 AVENTAL TECIDO tactel na cor verde bandeira, frente 
com bolso, sem costas, pintura logomarca acima do 
bolso. 

Und 18 

Lote 4 – Sesp / Seinfra↑ 

 Item Descrição do Objeto Unidade de Medida Quantidade 

1 CAMISAS PARA AGENTE DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTE 
MANGA CURTA tecido: na cor marrom, com proteção 
contra os raios solares uv, armação rip stop, composição 
67% algodão e 33% poliéster (+/- 5%); gramatura de 260 
g/m2 (+/- 5%); característica de encolhimento: urdume: 
2% +/- 1%%, trama: 2% +/- 1%. feitio: colarinho com pé, 
frente em tecido matelassê, vista embutida com 6 a 7 
botões, com armação em tela, na cor marrom, ref. 1005 
pant. 17-1327 ou similar, embraçaduras e platinas em 
tecido na cor amarelo, ref. 1029 pant. 13-0858 ou similar 
com fibras compostas de 60% algodão e 40% poliéster, 
gramatura de 163 g/m², com variação de ± (mais ou 
menos) 5%, com armação em sarja 2x1; com bordado 
eletrônico nas embraçaduras, na parte acima do bolso 
esquerdo e na aba do bolso esquerdo, tarja de 
identificação solta, na quantidade das camisas, que 
serão afixadas posteriormente, por conta do contratado, 
logo acima do bolso direito, bordado com o nome e o 
grupo sanguíneo de cada agente. no lado esquerdo do 
peito será aplicado o brazão da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS 5cm acima do 
bolso, em bordado eletrônico na cor original sobre tecido 
e fixado na camisa com costura, abaixo do referido 
bordado deverá também vir bordado eletrônicamente o 
texto “pmfl” na cor branca. parte das costas em tecido 
duplo em matelassê na cor amarela, ref. 3135 g3 pant. 
13- 0858 ou similar, mangas curtas com bainhas fixas. 
embraçaduras costuradas nas mangas, dois bolsos 
chapados e chanfrados, tampa com fechamento em 
velcro, abertura para caneta no bolso esquerdo, travetes 
nas extremidades da abertura dos bolsos e abertura da 
caneta. aplicação da logomarca da transdelauro com 
9cm x 3cm bordado eletronicamente na cor original. 

Und 70 

2 CAMISAS MANGA LONGA tecido: na cor marrom, com 
proteção contra os raios solares uv, armação rip stop, 
composição 67% algodão e 33% poliéster (+/- 5%); 
gramatura de 260 g/m2 (+/- 5%); característica de 
encolhimento: urdume: 2% +/- 1%%, trama: 2% +/- 1%. 
feitio: colarinho com pé, frente em tecido matelassê, vista 
embutida com 6 a 7 botões, com armação em tela, na cor 
marrom, ref. 1005 pant. 17-1327 ou similar, 

Und 70 
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embraçaduras e platinas em tecido na cor amarelo, ref. 
1029 pant. 13-0858 ou similar com fibras compostas de 
60% algodão e 40% poliéster, gramatura de 163 g/m², 
com variação de ± (mais ou menos) 5%, com armação 
em sarja 2x1; com bordado eletrônico nas embraçaduras, 
na parte acima do bolso esquerdo e na aba do bolso 
esquerdo, tarja de identificação solta, na quantidade das 
camisas, que serão afixadas posteriormente, por conta 
do contratado, logo acima do bolso direito, bordado com 
o nome e o grupo sanguíneo de cada agente. no lado 
esquerdo do peito será aplicado o brazão da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS 
5cm acima do bolso, em bordado eletrônico na cor 
original sobre tecido e fixado na camisa com costura, 
abaixo do referido bordado deverá também vir bordado 
eletrônicamente o texto “PMFL” na cor branca. parte das 
costas em tecido duplo em matelassê na cor amarela, 
ref. 3135 g3 pant. 13- 0858 ou similar, mangas curtas 
com bainhas fixas. embraçaduras costuradas nas 
mangas, dois bolsos chapados e chanfrados, tampa com 
fechamento em velcro, abertura para caneta no bolso 
esquerdo, travetes nas extremidades da abertura dos 
bolsos e abertura da caneta. aplicação da logomarca da 
transdelauro com 9cm x 3cm bordado eletrônicamente na 
cor original. .(MESMO MODELO DA CAMISA DE 
MANGA CURTA. 

3 CALÇAS MASCULINO / FEMININO: Tecido: na cor 
marrom, ref. 2017 pant. 19-1218 ou similar, armação rip 
stop, composição 67% algodão e 33% poliéster (+/- 5%); 
gramatura de 260 g/m2 (+/- 5%); característica de 
encolhimento: urdume: 2% +/- 1%%, trama: 2% +/- 1%. 
feitio: cós postiço entretelado com 4,5cm largura, 
fechamento através de feche metálico embutido, 7 
passantes inseridos na parte inferior do cós, vista 
embutida com zíper, 2 bolsos frontais embutidos com 
abertura oblíqua tipo faca (forro dos bolsos na mesma 
tonalidade da calça), 2 bolsos laterais (fixados a 35cm 
abaixo da costura da junção do cós, adequada conforme 
o tamanho, medindo 18x16cm), com base na altura dos 
joelhos, com prega macho ao centro, com portinholas 
proporcionais ao bolso, fechamento através de velcro 
interno em toda a sua extensão na cor marrom, 2(dois) 
bolsos traseiro com palas, chapados com cantos 
chanfrados com portinholas e fechamento através de 
velcro interno de uma extremidade à outra, na portinhola 
do bolso traseiro lado direito trazer , conforme modelo 
instituição. costuras: costuras com máquina de pregar 
cós para colocação do cós, fechamento das ilhargas em 
fechadeira 2 agulhas paralelas, fixação das palas e 

Und 70 
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gancho traseiro em fechadeira, fechamento do 
entrepernas em interlock bitola mínima 10mm, máquina 
reta 2 agulhas paralelas para o pesponto da vista e 
gancho traseiro, fixação dos bolsos, zíper, laterais e 
traseiros, máquina reta 1 agulha para bainhas dos bolsos 
e matelassê, travetes nas extremidades dos bolsos, final 
da vista, fixação dos passantes e na junção dos ganchos 
por sobre a costura de segurança do interlock, overlock 
nas partes desfiantes do tecido, pontos por cm: 3,5a 4,0 
em todas as costuras e overlock. aviamentos: linha 
pes/algodão ou 100% poliéster nº 80 (oitenta), nas 
operações de fechamento, fixação e pespontos, linha 
pes/algodão ou 100% poliéster nº 120 (cento e vinte) no 
overlock e demais operações, as cores das linhas e 
cadarços dos zíperes e velcro deverão estar de acordo 
com a tonalidade do tecido, o gancho do fechamento do 
cós deverá ser metálico inoxidável, zíper de poliéster ou 
poliamida. condições técnicas: a) ser confeccionada em 
tecido rip stop, 33% poliéster – 67% algodão na cor 
marrom ref. 7307 pant. 19- 1218 ou similar, apresentando 
qualidade específica de não amarrotamento, estabilidade 
e resistência, bem como, liso e homogêneo, isento de 
manchas, falhas, bolotas ou outros defeitos prejudiciais 
ao bom aspecto visual e da confecção; b) todas as peças 
devem trazer três etiquetas: 1) uma contendo a garantia 
total deverá ser fixada ao centro do degolo na parte 
traseira sob o colarinho; 2) a outra contendo a 
composição e instruções de lavagem, fixada ao lado 
direito da etiqueta da garantia total, bem como as 
instruções para lavagem; 3)a terceira etiqueta que traz o 
tamanho das peças será fixadas sobre a etiqueta de 
composição. 
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4  
CAMISETAS BÁSICAS EM MALHA: Camiseta em malha  
na cor branca malha fio penteado, tecido 100% algodão, 
fio 30.1, peso g/m² 180. linha da costura 100% poliéster, 
fio 140 dtex. as costuras das mangas devem ser feitas 
com linhas para agulhas 140, 100% poliéster, utilizando 
máquina overloque 4 fios/cm. o corpo deverá ser 
confeccionado em duas peças, com costuras nas 
laterais. a gola deverá ser confeccionada em tecido de 
malha ribana, com 30mm de largura, na cor branca. a 
costura da ribana deverá ser feita com linha 100% 
poliéster, pesponto de duas agulhas e cobertura interior. 
a bainha do corpo da camiseta deverá ter 20mm de 
largura, costurada com linha 140, 100% poliester, 
pesponto de duas agulhas e cobertura inferior, com 
distância entre os pespontos de 5mm. impressão 
serigráfica da logomarca nas cores institucionais , na 
altura do peito, lado esquerdo. etiqueta com: confecção, 
composição do tecido, tamanho da peça e instruções. 

Und 70 

5 CAMISA PIQUE DE MALHA, GOLA POLO, Tamanhos 
P,M,G, GG e EX, cor laranja e logomarca bordada no 
peito, bandeira de LAURO DE FREITAS bordada na 
manga do lado esquerdo e bandeira da bahia bordada na 
manga do lado direito e nas costas bordado o nome 
transporte. 52 unidades. (pique malha com 67% de 
poliéster e 33% viscose). 

Und 52 

6 BONÉS PARA AGENTE DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTE (GORRO DE PALA): Tecido: na cor 
marrom, ref. 2017 pant. 19-1218 ou similar, com proteção 
contra os raios solares uv, armação rip stop, composição 
67% algodão e 33% poliéster (+/- 5%); gramatura de 
260g/m2 (+/- 5%); característica de encolhimento: 
urdume: 2% +/- 1%%, trama: 2% +/- 1%. feitio: gorro, de 
pala, constituído de copa em formato ovalado, 
confeccionado em sarja, ligamento tela rip stop, 
gramatura 260g/m2, tecido misto, 67% algodão (co), 33% 
poliester (pes), nacor marrom ref. 7307 pant. 19-1218 ou 
similar, características: 1) forro: com entretela colante de 
73 g/m2, com adesivo a base de poliamida (pa), 100% 
poliéster na cor marrom, apresentando-se liso e 
homogêneo, isento de manchas, falhas, bolotas ou 
defeitos prejudiciais ao bom aspecto visual e a 
confecção; 2) copa: ovalada, sendo o tecido da copa 
dublado com entretela 100% algodao com forro do 
mesmo tecido, com faixas laterais no mesmo tecido, em 
reforço, costurado em toda sua expensão e rebaixado no 
frontal, onde se encontram, essas faixas serão 
compostas de quatro partes, costuradas no centro tendo 
dois pesponto em maquina de duas agulhas, sendo uma 

Und 70 
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das partes da faixa mais estreita com 50 mm na parte 
frontal e 20 mm na parte traseira, sobreposta a mais 
larga com 85 mm na parte frontal e 70 mm a parte 
traseira e 40 mm na abertura traseira formando um 
vértice de 60 mm na parte lateral e terminando na 
abertura traseira com 20mm, tendo em toda sua 
extensão dois pesponto em maquina de duas agulhas. 
terá 8 ilhoses de latão pintados na cor marrom com 08 
mm de diametro, sendo 04 de cada lado, iniciando o 
primeiro a aproximadamente 05 mm de altura do vértice 
e os demais a 10 mm de distancia um do outro; 3) parte 
posterior: terá uma abertura em forma de semi circulo 
com 80 mm de diâmetro na base gorro: na base dessa 
abertura, lado direito terá um regulador em tecido (o 
mesmo da copa), medindo aproximadamente 40 x 130 
mm, essa tira sera embutida com vies 100% algodão, 
com uma fivela de latão tipo americana, com chapa de 
aço fina frio com banho químico na cor ouro velho; 4) 
base interna: em toda volta terá uma carneira em sarja 
3/1, 100% algodão, com 30 mm de largura composto de 
tecido misto, tipo alpaca na cor marrom claro, embutida 
com espuma e com tnt; na extremidade direita deverá ter 
uma abertura para colocação da tira excedente após 
ajuste do usuário, (viés na abertura da nuca no mesmo 
tecido da copa); 5) pala: aba tipo "bico de pato" curvado, 
com cantos arredondados, 72 mm de comprimento no 
centro e 170 mm de largura na base; alma polietileno de 
baixa densidade com 2 mm de espessura, de primeira 
qualidade, forrada com o mesmo tecido do gorro, o 
acabamento do revestimento devera ser feita com viés 
em sua beira da exterior no mesmo tecido e cor. 6) 
aplicação em bordado eletrônico do símbolo da prefeitura 
municipal d 5cm na região frontal em bordado eletrônico 
na cor aplicado sobre tecido e fixado ao boné com 
costura, além da nas duas laterais , em bordado 
eletrônico. costura: 1) densidade da costura: para toda a 
confeccao devera ser adotada em 3 pt/cm com ponto fixo 
em maquinas de uma ou duas agulhas, com linha 100% 
poliester (pes). 2) aviamentos: etiquetas: trazer duas 
etiquetas que serao afixadas internamente, contendo as 
inscricoes: fabricante, composicao e procedencia do 
tecido, mes e ano de fabricacao, tamanho, bem como as 
instrucoes de lavagem. medidas: - abertura da nuca - 
altura 4 cm, largura 8 cm;- circunferencia interna - 
conforme item 1 abaixo;- comprimento da faixa - 61 cm; - 
largura da faixa na base - 5,5 cm; - altura frontal - 8,5 cm; 
- comprimento aba - 7,2 cm; - largura aba - 17 cm. 1) 
medidas do gorro: o bone devera ser confeccionado pelo 
numero que corresponde a circunferencia da cabeca, 
medida pela circunferencia interna do bone, variando do 
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numero 50 ( corresponde a 500 mm) ao 62 (corresponde 
a 620 mm). especificacao tecnica do tecido: 1) dados 
fisicos: ligamento tela rip stop, minimo 67% algodao, 
minimo 33% poliester, titulo do fio: urdume 20/1 ne ou 
29,53 tex, trama 14/1 ne ou 42,18 tex, fios por cm: 
urdume minimo 37,7, trama minimo de 18, resistência a 
tracao kgf/cm: urdume minimo 27, trama minimo 16, peso 
por m2, minimo de 230g, cor azul , caracteristicas de 
encolhimento: lavagem caseira:.......5 2) dados de solidez 
da cor: fervura ........4 - 5 ferro quente....4 friccao......4 - 5 
suor alcalino.......4 - 5 suor acido........4 - 5 luz.....60 
horas.........4 - 5 embalagem: as pecas devem ser 
acondicionadas em sacos plasticos individuais, com 
numeracao visivel e em embalgens coletivas de papelao, 
com as seguintes informacoes externamente:- nome da 
empresa fornecedora;- conteudo;- tamanho. aviamentos: 
a) linha: poliéster/algodão nº 80, nacor do tecido; b) 
entretelas 67% poliéster 33%algodão; condições 
técnicas: a) ser confeccionada em tecido rip stop, 33% 
poliéster – 67% algodão penteado, apresentando 
qualidade específica de não amarrotamento, estabilidade 
e resistência, bem como, liso e homogêneo, isento de 
manchas, falhas, bolotas ou outros defeitos prejudiciais 
ao bom aspecto visual e daconfecção; b) todasas peças 
devem trazer duas etiquetas: 1) uma contendo a garantia 
total, deverá ser fixada na parte interna; 2)a outra 
contendo a composição e instruçoes de lavagem, fixado 
lado direito da etiqueta. 

Lote 5- Settop ↑ 

ITEM Descrição do Objeto Unidade de 

Medida 

Quantitativo 

1 Jaleco unissex: Em tecido popeline 50% poliéster / 50 % 
algodão, na cor branca, com 2  bolsos chapados, manga 
curta, gola do mesmo tecido, abertura frontal  e vista 
sobreposta. 

Und 10 

 2 Touca de rede: Touca confeccionada com fios de 
poliamida e elástico costurado (em overloque) na 
extremidade. 

Und 45 

3 Avental de pano branco:  Matéria prima tergal, um bolso 
frontal, dimensões 1,00 metro, com tiras costuradas. 

Und 20 

4 Calça Branca- merendeira: Calça em tecido de brim, cor 
branca não transparente, 100% algodão, sem bolso e 
com costuras reforçadas. Cintura aplicar elástico.  Barra 
com bainha simples. Sem zíper. 

Und 35 

5 Calça Azul-ASG: A calça em brim, com elástico e cordão 
sem ziper, possui quatros bolsos chapados. 

Und 8 
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6 Camisa malha azul claro- carregadores estoquistas: 
Composição 100% algodão mais elastano, com trama 
específica para ribanas, na mesma tonalidade do tecido, 
linha para overlook 100% poliéster texturizado, costura 
reta 100% poliéster título 120. Linha na cor do tecido. 

Und 24 

7 Camisa malha azul escuro- ASG: Composição 100% 
algodão mais elastano, com trama específica para 
ribanas, na mesma tonalidade do tecido, linha para 
overlook 100% poliéster texturizado, costura reta 100% 
poliéster título 120.Linha na cor do tecido. 

Und 10 

8 Camisa manga branca – merendeira: Composição 100% 
algodão mais elastano, com trama específica para 
ribanas, na mesma tonalidade do tecido, linha para 
overlook 100% poliéster texturizado, costura reta 100% 
poliéster título 120.Linha na cor do tecido. 

Und 50 

9 Boné azul- carregadores e estoquistas:  
Boné confeccionado de brim e fechamento plástico, com 
logomarca padrão. Na cor azul. 

Und 12 

Lote 6- Merendeira ↑ 
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ANEXO II - B 

LAYOUT DE FARDAMENTOS 

    

1- FARDAMENTO ESCOLAR – LOTE 01 E 02 
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3 – MODELOS SESP/ SEINFRA/ DEMAN – LOTE 03 E 04 
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4- SETTOP – LOTE 05 
 
Agente de Trânsito 
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   *  

     
 
 
Obs:. *O logo da “TRANSdeLAURO”, é do lado esquerdo do peito na parte superior da camisa branca de 
manga curta e da camisa preta manga comprida. 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado da licitante) 

 

 

 

A _____________________________________ (Razão Social da empresa), CNPJ Nº _________, 

localizada na __________________ DECLARA, para fins de participação na licitação na modalidade 

Pregão Presencial para Registro de Preços – Nº 042/2017, promovida pela Secretaria Municipal de 

Administração de Lauro de Freitas, e sob as penas da lei, de que atende todas as exigências de 

HABILITAÇÃO contidas no referido Edital. 

 

 

(local, data) 

 

 

____________________________________ 

Representante Legal  

(Assinatura e identificação do responsável e carimbo da empresa) 
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ANEXO IV - PLANILHA DISCRIMINATIVA 

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado da licitante) 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT VL UNIT. VL. TOTAL 

LOTE 01 

1 

CALÇA em poliéster: Cinza ,com um brasão na perna direita, e faixa 
vermelha na lateral, com elástico (65% poliéster e 35% elastodieno) 35 mm. 
na cintura com acabamento em máquina catraca 04 agulhas, costurado com 
linha 120 (100% poliéster), na parte inferior da calça, acabamento em bainha 
com máquina de cobertura duas agulhas. 

UND 
P de 0 a 02 
anos: 1.056 

21,93 23.158,08 

2 

CALÇA em poliéster: Cinza ,com um brasão na perna direita, e faixa 
vermelha na lateral, com elástico (65% poliéster e 35% elastodieno) 35 mm. 
na cintura com acabamento em máquina catraca 04 agulhas, costurado com 
linha 120 (100% poliéster), na parte inferior da calça, acabamento em bainha 
com máquina de cobertura duas agulhas. 

UND 
M  03 anos: 

857 
21,93 18.794,01 

3 

CALÇA em poliéster: Cinza ,com um brasão na perna direita, e faixa 
vermelha na lateral, com elástico (65% poliéster e 35% elastodieno) 35 mm. 
na cintura com acabamento em máquina catraca 04 agulhas, costurado com 
linha 120 (100% poliéster), na parte inferior da calça, acabamento em bainha 
com máquina de cobertura duas agulhas. 

UND 
G 04  a 05 

anos: 4.920 
21,93 107.895,60 

4 

CALÇA em poliéster: Cinza ,com um brasão na perna direita, e faixa 
vermelha na lateral, com elástico (65% poliéster e 35% elastodieno) 35 mm. 
na cintura com acabamento em máquina catraca 04 agulhas, costurado com 
linha 120 (100% poliéster), na parte inferior da calça, acabamento em bainha 
com máquina de cobertura duas agulhas. 

UND 
P de 06 a 08 
anos : 1562 

21,93 34.254,66 

5 

CALÇA em poliéster: Cinza ,com um brasão na perna direita, e faixa 
vermelha na lateral, com elástico (65% poliéster e 35% elastodieno) 35 mm. 
na cintura com acabamento em máquina catraca 04 agulhas, costurado com 
linha 120 (100% poliéster), na parte inferior da calça, acabamento em bainha 
com máquina de cobertura duas agulhas. 

UND 
M de 06 a 08 
anos : 4.083 

21,93 89.540,19 

6 

CALÇA em poliéster: Cinza ,com um brasão na perna direita, e faixa 
vermelha na lateral, com elástico (65% poliéster e 35% elastodieno) 35 mm. 
na cintura com acabamento em máquina catraca 04 agulhas, costurado com 
linha 120 (100% poliéster), na parte inferior da calça, acabamento em bainha 
com máquina de cobertura duas agulhas. 

UND 
G de 06 a 08 
anos: 5.341 

21,93 117.128,13 

7 

CALÇA em poliéster: Cinza ,com um brasão na perna direita, e faixa 
vermelha na lateral, com elástico (65% poliéster e 35% elastodieno) 35 mm. 
na cintura com acabamento em máquina catraca 04 agulhas, costurado com 
linha 120 (100% poliéster), na parte inferior da calça, acabamento em bainha 
com máquina de cobertura duas agulhas. 

UND 
GG de 06 a 08 

anos: 993 
34,98 34.735,14 

8 

CALÇA em poliéster: Cinza ,com um brasão na perna direita, e faixa 
vermelha na lateral, com elástico (65% poliéster e 35% elastodieno) 35 mm. 
na cintura com acabamento em máquina catraca 04 agulhas, costurado com 
linha 120 (100% poliéster), na parte inferior da calça, acabamento em bainha 
com máquina de cobertura duas agulhas. 

UND 
M de 09 a 14 

anos: 3844 
34,98 134.463,12 

9 

CALÇA em poliéster: Cinza ,com um brasão na perna direita, e faixa 
vermelha na lateral, com elástico (65% poliéster e 35% elastodieno) 35 mm. 
na cintura com acabamento em máquina catraca 04 agulhas, costurado com 
linha 120 (100% poliéster), na parte inferior da calça, acabamento em bainha 
com máquina de cobertura duas agulhas. 

UND 
G de 09 a 14 
anos: 3.441 

34,98 120.366,18 
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10 

CALÇA em poliéster: Cinza ,com um brasão na perna direita, e faixa 
vermelha na lateral, com elástico (65% poliéster e 35% elastodieno) 35 mm. 
na cintura com acabamento em máquina catraca 04 agulhas, costurado com 
linha 120 (100% poliéster), na parte inferior da calça, acabamento em bainha 
com máquina de cobertura duas agulhas. 

UND 
GG de 09 a 14 

anos: 3.110 
34,98 108.787,80 

11 

CALÇA em poliéster: Cinza ,com um brasão na perna direita, e faixa 
vermelha na lateral, com elástico (65% poliéster e 35% elastodieno) 35 mm. 
na cintura com acabamento em máquina catraca 04 agulhas, costurado com 
linha 120 (100% poliéster), na parte inferior da calça, acabamento em bainha 
com máquina de cobertura duas agulhas. 

UND 
EG de 09 a 14 

anos: 791 
34,98 27.669,18 

12 

CAMISETA: Fio 30, com 67% algodão e 33% poliéster na cor branca, sem 
mangas e viés vermelho na gola com 0,5cm, viés vermelho com 1cm, silk em 
colorido na parte da frente com a brasão do Município de Lauro de Freitas 
(6cm de altura x 9cm de largura) e faixa vermelha na frente com o nome 
Lauro de Freitas. (sem manga)  

UND 
G de 04 a 05 
anos: 4.920 

14,43 70.995,60 

13 

CAMISETA: Fio 30, com 67% algodão e 33% poliéster na cor branca, sem 
mangas e viés vermelho na gola com 0,5cm, viés vermelho com 1cm, silk em 
colorido na parte da frente com a brasão do Município de Lauro de Freitas 
(6cm de altura x 9cm de largura) e faixa vermelha na frente com o nome 
Lauro de Freitas. (sem manga)  

UND 
P de 0 a 02 
anos: 1.056 

14,43 15.238,08 

14 

CAMISETA: Fio 30, com 67% algodão e 33% poliéster na cor branca, sem 
mangas e viés vermelho na gola com 0,5cm, viés vermelho com 1cm, silk em 
colorido na parte da frente com a brasão do Município de Lauro de Freitas 
(6cm de altura x 9cm de largura) e faixa vermelha na frente com o nome 
Lauro de Freitas. (sem manga)  

UND 
M 03 anos: 

857 
14,43 12.366,51 

15 

CAMISETA: Fio 30, com 67% algodão e 33% poliéster na cor branca, sem 
mangas e viés vermelho na gola com 0,5cm, viés vermelho com 1cm, silk em 
colorido na parte da frente com a brasão do Município de Lauro de Freitas 
(6cm de altura x 9cm de largura) e faixa vermelha na frente com o nome 
Lauro de Freitas. (sem manga)  

UND 
P de 06 a 08 
anos : 1562 

14,43 22.539,66 

16 

CAMISETA: Fio 30, com 67% algodão e 33% poliéster na cor branca, sem 
mangas e viés vermelho na gola com 0,5cm, viés vermelho com 1cm, silk em 
colorido na parte da frente com a brasão do Município de Lauro de Freitas 
(6cm de altura x 9cm de largura) e faixa vermelha na frente com o nome 
Lauro de Freitas. (sem manga)  

UND 
M de 06 a 08 
anos : 4.083 

14,43 58.917,69 

17 

CAMISETA: Fio 30, com 67% algodão e 33% poliéster na cor branca, sem 
mangas e viés vermelho na gola com 0,5cm, viés vermelho com 1cm, silk em 
colorido na parte da frente com a brasão do Município de Lauro de Freitas 
(6cm de altura x 9cm de largura) e faixa vermelha na frente com o nome 
Lauro de Freitas. (sem manga)  

UND 
G de 06 a 08 
anos: 5.341 

14,43 77.070,63 

18 

CAMISETA: Fio 30, com 67% algodão e 33% poliéster na cor branca, sem 
mangas e viés vermelho na gola com 0,5cm, viés vermelho com 1cm, silk em 
colorido na parte da frente com a brasão do Município de Lauro de Freitas 
(6cm de altura x 9cm de largura) e faixa vermelha na frente com o nome 
Lauro de Freitas. (sem manga)  

UND 
GG de 06 a 08 

anos: 993 
14,43 14.328,99 

19 

CAMISETA: Fio 30, com 67% algodão e 33% poliéster na cor branca, sem 
mangas e viés vermelho na gola com 0,5cm, viés vermelho com 1cm, silk em 
colorido na parte da frente com a brasão do Município de Lauro de Freitas 
(6cm de altura x 9cm de largura) e faixa vermelha na frente com o nome 
Lauro de Freitas. (sem manga)  

UND 
M de 09 a 14 
anos: 3844 

19,82 76.188,08 

20 

CAMISETA: Fio 30, com 67% algodão e 33% poliéster na cor branca, sem 
mangas e viés vermelho na gola com 0,5cm, viés vermelho com 1cm, silk em 
colorido na parte da frente com a brasão do Município de Lauro de Freitas 
(6cm de altura x 9cm de largura) e faixa vermelha na frente com o nome 
Lauro de Freitas. (sem manga)  

UND 
G de 09 a 14 
anos: 3.441 

19,82 68.200,62 

21 

CAMISETA: Fio 30, com 67% algodão e 33% poliéster na cor branca, sem 
mangas e viés vermelho na gola com 0,5cm, viés vermelho com 1cm, silk em 
colorido na parte da frente com a brasão do Município de Lauro de Freitas 
(6cm de altura x 9cm de largura) e faixa vermelha na frente com o nome 
Lauro de Freitas. (sem manga)  

UND 
GG de 09 a 14 

anos: 3.110 
19,82 61.641,20 
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22 

CAMISETA: Fio 30, com 67% algodão e 33% poliéster na cor branca, sem 
mangas e viés vermelho na gola com 0,5cm, viés vermelho com 1cm, silk em 
colorido na parte da frente com a brasão do Município de Lauro de Freitas 
(6cm de altura x 9cm de largura) e faixa vermelha na frente com o nome 
Lauro de Freitas. (sem manga)  

UND 
EG de 09 a 14 

anos: 791 
19,82 15.677,62 

23 

BERMUDA em poliéster: Cinza com elástico (65% poliéster e 35% 
elastodieno) 35 mm. na cintura com acabamento em máquina catraca 04 
agulhas, costurado com linha 120 (100% poliéster), na parte inferior da 
bermuda, acabamento em bainha com máquina de cobertura duas agulhas, 
com o Brasão de Lauro de Freitas no lado esquerdo e tiras vermelhas na 
lateral. 
 

UND 
P de 0 a 02 
anos: 1.056 

29,30 30.940,80 

24 

BERMUDA em poliéster: Cinza com elástico (65% poliéster e 35% 
elastodieno) 35 mm. na cintura com acabamento em máquina catraca 04 
agulhas, costurado com linha 120 (100% poliéster), na parte inferior da 
bermuda, acabamento em bainha com máquina de cobertura duas agulhas, 
com o Brasão de Lauro de Freitas no lado esquerdo e tiras vermelhas na 
lateral. 

UND 
P de 0 a 02 
anos: 1.056 

29,30 30.940,80 

25 

BERMUDA em poliéster: Cinza com elástico (65% poliéster e 35% 
elastodieno) 35 mm. na cintura com acabamento em máquina catraca 04 
agulhas, costurado com linha 120 (100% poliéster), na parte inferior da 
bermuda, acabamento em bainha com máquina de cobertura duas agulhas, 
com o Brasão de Lauro de Freitas no lado esquerdo e tiras vermelhas na 
lateral. 

UND 
M 03 anos: 

857 
29,30 25.110,10 

26 

BERMUDA em poliéster: Cinza com elástico (65% poliéster e 35% 
elastodieno) 35 mm. na cintura com acabamento em máquina catraca 04 
agulhas, costurado com linha 120 (100% poliéster), na parte inferior da 
bermuda, acabamento em bainha com máquina de cobertura duas agulhas, 
com o Brasão de Lauro de Freitas no lado esquerdo e tiras vermelhas na 
lateral. 

UND 
G de 04 a 05 
anos: 4.920 

29,30 144.156,00 

27 

BERMUDA em poliéster: Cinza com elástico (65% poliéster e 35% 
elastodieno) 35 mm. na cintura com acabamento em máquina catraca 04 
agulhas, costurado com linha 120 (100% poliéster), na parte inferior da 
bermuda, acabamento em bainha com máquina de cobertura duas agulhas, 
com o Brasão de Lauro de Freitas no lado esquerdo e tiras vermelhas na 
lateral. 

UND 
P de 06 a 08 
anos : 1562 

29,30 45.766,60 

28 

BERMUDA em poliéster: Cinza com elástico (65% poliéster e 35% 
elastodieno) 35 mm. na cintura com acabamento em máquina catraca 04 
agulhas, costurado com linha 120 (100% poliéster), na parte inferior da 
bermuda, acabamento em bainha com máquina de cobertura duas agulhas, 
com o Brasão de Lauro de Freitas no lado esquerdo e tiras vermelhas na 
lateral. 

UND 
M de 06 a 08 
anos : 4.083 

29,30 119.631,90 

29 

BERMUDA em poliéster: Cinza com elástico (65% poliéster e 35% 
elastodieno) 35 mm. na cintura com acabamento em máquina catraca 04 
agulhas, costurado com linha 120 (100% poliéster), na parte inferior da 
bermuda, acabamento em bainha com máquina de cobertura duas agulhas, 
com o Brasão de Lauro de Freitas no lado esquerdo e tiras vermelhas na 
lateral. 

UND 
G de 06 a 08 
anos: 5.341 

29,30 156.491,30 

30 

BERMUDA em poliéster: Cinza com elástico (65% poliéster e 35% 
elastodieno) 35 mm. na cintura com acabamento em máquina catraca 04 
agulhas, costurado com linha 120 (100% poliéster), na parte inferior da 
bermuda, acabamento em bainha com máquina de cobertura duas agulhas, 
com o Brasão de Lauro de Freitas no lado esquerdo e tiras vermelhas na 
lateral. 

UND 
GG de 06 a 08 

anos: 993 
29,30 29.094,90 

31 

BERMUDA em poliéster: Cinza com elástico (65% poliéster e 35% 
elastodieno) 35 mm. na cintura com acabamento em máquina catraca 04 
agulhas, costurado com linha 120 (100% poliéster), na parte inferior da 
bermuda, acabamento em bainha com máquina de cobertura duas agulhas, 
com o Brasão de Lauro de Freitas no lado esquerdo e tiras vermelhas na 
lateral. 

UND 
M de 09 a 14 
anos: 3844 

30,86 118.625,84 

32 

BERMUDA em poliéster: Cinza com elástico (65% poliéster e 35% 
elastodieno) 35 mm. na cintura com acabamento em máquina catraca 04 
agulhas, costurado com linha 120 (100% poliéster), na parte inferior da 
bermuda, acabamento em bainha com máquina de cobertura duas agulhas, 
com o Brasão de Lauro de Freitas no lado esquerdo e tiras vermelhas na 
lateral. 

UND 
G de 09 a 14 
anos: 3.441 

30,86 106.189,26 
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33 

BERMUDA em poliéster: Cinza com elástico (65% poliéster e 35% 
elastodieno) 35 mm. na cintura com acabamento em máquina catraca 04 
agulhas, costurado com linha 120 (100% poliéster), na parte inferior da 
bermuda, acabamento em bainha com máquina de cobertura duas agulhas, 
com o Brasão de Lauro de Freitas no lado esquerdo e tiras vermelhas na 
lateral. 

UND 
GG de 09 a 14 

anos: 3.110 
30,86 98.974,60 

34 

CAMISA: Fio 30, com 67% algodão e 33% poliéster na cor branca, com 
mangas vermelhas e viés vermelho na gola com 0,5cm, silk em colorido na 
parte da frente com o Brasão do Município de Lauro de Freitas (6cm de 
altura x 9cm de largura) e faixa vermelha na frente com o Brasão do 
Município de Lauro de Freitas (6cm de altura x 9cm de largura) e faixa 
vermelha na frente com o nome Lauro de Freitas.   (com manga).  

UND 
M 03 anos: 

857 
16,16 13.849,12 

35 

CAMISA: Fio 30, com 67% algodão e 33% poliéster na cor branca, com 
mangas vermelhas e viés vermelho na gola com 0,5cm, silk em colorido na 
parte da frente com o Brasão do Município de Lauro de Freitas (6cm de 
altura x 9cm de largura) e faixa vermelha na frente com o Brasão do 
Município de Lauro de Freitas (6cm de altura x 9cm de largura) e faixa 
vermelha na frente com o nome Lauro de Freitas.   (com manga).  

UND 
G de 04 a 05 
anos: 4.920 

16,16 79.507,20 

36 

CAMISA: Fio 30, com 67% algodão e 33% poliéster na cor branca, com 
mangas vermelhas e viés vermelho na gola com 0,5cm, silk em colorido na 
parte da frente com o Brasão do Município de Lauro de Freitas (6cm de 
altura x 9cm de largura) e faixa vermelha na frente com o Brasão do 
Município de Lauro de Freitas (6cm de altura x 9cm de largura) e faixa 
vermelha na frente com o nome Lauro de Freitas.   (com manga).  

UND 
P de 06 a 08 
anos : 1562 

16,16 25.241,92 

37 

CAMISA: Fio 30, com 67% algodão e 33% poliéster na cor branca, com 
mangas vermelhas e viés vermelho na gola com 0,5cm, silk em colorido na 
parte da frente com o Brasão do Município de Lauro de Freitas (6cm de 
altura x 9cm de largura) e faixa vermelha na frente com o Brasão do 
Município de Lauro de Freitas (6cm de altura x 9cm de largura) e faixa 
vermelha na frente com o nome Lauro de Freitas.   (com manga).  

UND 
M de 06 a 08 
anos : 4.083 

16,16 65.981,28 

38 

CAMISA: Fio 30, com 67% algodão e 33% poliéster na cor branca, com 
mangas vermelhas e viés vermelho na gola com 0,5cm, silk em colorido na 
parte da frente com o Brasão do Município de Lauro de Freitas (6cm de 
altura x 9cm de largura) e faixa vermelha na frente com o Brasão do 
Município de Lauro de Freitas (6cm de altura x 9cm de largura) e faixa 
vermelha na frente com o nome Lauro de Freitas.   (com manga).  

UND 
G de 06 a 08 
anos: 5.341 

16,16 86.310,56 

39 

CAMISA: Fio 30, com 67% algodão e 33% poliéster na cor branca, com 
mangas vermelhas e viés vermelho na gola com 0,5cm, silk em colorido na 
parte da frente com o Brasão do Município de Lauro de Freitas (6cm de 
altura x 9cm de largura) e faixa vermelha na frente com o Brasão do 
Município de Lauro de Freitas (6cm de altura x 9cm de largura) e faixa 
vermelha na frente com o nome Lauro de Freitas.   (com manga).  

UND 
GG de 06 a 08 

anos: 993 
16,16 16.046,88 

40 

CAMISA: Fio 30, com 67% algodão e 33% poliéster na cor branca, com 
mangas vermelhas e viés vermelho na gola com 0,5cm, silk em colorido na 
parte da frente com o Brasão do Município de Lauro de Freitas (6cm de 
altura x 9cm de largura) e faixa vermelha na frente com o Brasão do 
Município de Lauro de Freitas (6cm de altura x 9cm de largura) e faixa 
vermelha na frente com o nome Lauro de Freitas.   (com manga).  

UND 
M de 09 a 14 
anos: 3844 

20,64 79.340,16 

41 

CAMISA: Fio 30, com 67% algodão e 33% poliéster na cor branca, com 
mangas vermelhas e viés vermelho na gola com 0,5cm, silk em colorido na 
parte da frente com o Brasão do Município de Lauro de Freitas (6cm de 
altura x 9cm de largura) e faixa vermelha na frente com o Brasão do 
Município de Lauro de Freitas (6cm de altura x 9cm de largura) e faixa 
vermelha na frente com o nome Lauro de Freitas.   (com manga).  

UND 
G de 09 a 14 
anos: 3.441 

20,64 71.022,24 

42 

CAMISA: Fio 30, com 67% algodão e 33% poliéster na cor branca, com 
mangas vermelhas e viés vermelho na gola com 0,5cm, silk em colorido na 
parte da frente com o Brasão do Município de Lauro de Freitas (6cm de 
altura x 9cm de largura) e faixa vermelha na frente com o Brasão do 
Município de Lauro de Freitas (6cm de altura x 9cm de largura) e faixa 
vermelha na frente com o nome Lauro de Freitas.   (com manga).  

UND 
GG de 09 a 14 

anos: 3.110 
20,64 64.190,40 
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43 

CAMISA: Fio 30, com 67% algodão e 33% poliéster na cor branca, com 
mangas vermelhas e viés vermelho na gola com 0,5cm, silk em colorido na 
parte da frente com o Brasão do Município de Lauro de Freitas (6cm de 
altura x 9cm de largura) e faixa vermelha na frente com o Brasão do 
Município de Lauro de Freitas (6cm de altura x 9cm de largura) e faixa 
vermelha na frente com o nome Lauro de Freitas.   (com manga).  

UND 
EG de 09 a 14 

anos: 791 
20,64 16.326,24 

LOTE 02 

01 

TÊNIS: 01 par de calçado tipo Tênis de velcro na cor preta. Formado em 
duas partes, material emborrachado, cabedal e um solado com duas 
durezas, injetado em composto TR; unidos pelo processo de injeção direta; 
Cabedal na cor preta. O solado deverá ser antiderrapante, sendo a sola e a 
soleta na cor preta. Pontas de Velcro na cor preta 

PAR 17 a 28: 6.833 30,30 207.039,90 

02 

TÊNIS: 01 par de calçado tipo Tênis de velcro na cor preta. Formado em 
duas partes, material emborrachado, cabedal e um solado com duas 
durezas, injetado em composto TR; unidos pelo processo de injeção direta; 
Cabedal na cor preta. O solado deverá ser antiderrapante, sendo a sola e a 
soleta na cor preta. Pontas de Velcro na cor preta 

PAR 
30 a 33: 
11.979 

30,30 362.963,70 

03 

TÊNIS: 01 par de calçado tipo Tênis de velcro na cor preta. Formado em 
duas partes, material emborrachado, cabedal e um solado com duas 
durezas, injetado em composto TR; unidos pelo processo de injeção direta; 
Cabedal na cor preta. O solado deverá ser antiderrapante, sendo a sola e a 
soleta na cor preta. Pontas de Velcro na cor preta 

PAR 
34 a 44: 
11.186 

30,30 338.935,80 

04 

MEIA: Um (01) Par de Meia Escolar Branca Tamanho Médio, cano curto, com 
a seguinte composição de matéria prima: 63% algodão-  fio 16/1; 31% 
poliamida – fibra sintética responsável pela estruturação da meia, que 
permite que o produto mantenha o formato original após o seu uso e 
lavagem; 4% elastano – fio com propriedades elásticas contendo no mínimo 
85% de massa de poliuretano segmentado, para gerar uma melhor 
vestibilidade e conforto das meias nos pés e 2% elastodieno – elastofibra 
construída de polisopropeno natural ou sintético, que tem como 
característica alcançar até o triplo do seu comprimento original quando 
esticado, recuperando-se rapidamente ao comprimento inicial quando a 
força de tração deixar de existir. 

PAR 17 a 28: 6.833 4,27 29.176,91 

05 

MEIA: Um (01) Par de Meia Escolar Branca Tamanho Médio, cano curto, com 
a seguinte composição de matéria prima: 63% algodão-  fio 16/1; 31% 
poliamida – fibra sintética responsável pela estruturação da meia, que 
permite que o produto mantenha o formato original após o seu uso e 
lavagem; 4% elastano – fio com propriedades elásticas contendo no mínimo 
85% de massa de poliuretano segmentado, para gerar uma melhor 
vestibilidade e conforto das meias nos pés e 2% elastodieno – elastofibra 
construída de polisopropeno natural ou sintético, que tem como 
característica alcançar até o triplo do seu comprimento original quando 
esticado, recuperando-se rapidamente ao comprimento inicial quando a 
força de tração deixar de existir. 

PAR 
34 a 44: 
11.186 

4,27 47.764,22 

06 

MOCHILA: Cinza  em Nylon 600, zíper e cursor numero 6, bolso frontal 
chapado e bolsos laterais de tela Brasileira, alças duplas com espuma pac 
3mm, acabamento interno em viés de tnt. Impressão em Silk, com logomarca 
do Município na parte frontal (3cm de altura x 11cm de largura), com o 
Brasão de Lauro de Freitas.  
Medidas : Alt 46cm – Largura 28 cm – Profundidade 16 cm  

UND 
Ensino 

Fundamental: 
1.500 

35,56 53.340,00 

07 

MOCHILA: Cinza  em Nylon 600, zíper e cursor numero 6, bolso frontal 
chapado e bolsos laterais de tela Brasileira, alças duplas com espuma pac 
3mm, acabamento interno em viés de tnt. Impressão em Silk, com logomarca 
do Município na parte frontal (3cm de altura x 11cm de largura), com o 
Brasão de Lauro de Freitas.  
Medidas : Alt 32cm – Largura 25 cm – Profundidade 15 cm 

UND 
Educação 

Infantil: 1.500 
35,56 53.340,00 

LOTE 03 
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01 

CONJUNTO TECIDO BRIM 100% ALGODÃO, GRAMATURA 260GR/M2: 
Camisa manga curta com bainha, gola v, frente fechada, costa sem pala , 
fechamento 3 agulhas, bainha quadrada.   
Calça com elástico 40mm, com 1 caseado interno e cordão, frente 2 bolsos 
retos, travetes nos cantos, trazeiro com 2 bolsos chapados travetados, 
braguilha falsa, bainha interlokada, fechamento 3 agulhas  . Azul royal 
CONJUNTO CALÇA+CAMISA PARA AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS  
CALÇA COM ELÁSTICO 40MM, COM 1 CASEADO INTERNO E CORDÃO, 
FRENTE 2 BOLSOS RETOS, TRAVETES NOS CANTOS, TRAZEIRO COM 2 
BOLSOS CHAPADOS TRAVETADOS, BRAGUILHA FALSA, BAINHA 
INTERLOKADA, FECHAMENTO 3 AGULHAS  . AZUL ROYAL 
CONJUNTO CALÇA+CAMISA PARA AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS  

UND 34 84,89 2.886,26 

02 

GUARDA PÓ: Guarda pó em brim leve, 100% algodão, peso 190 g/m², com 
manga curta, sem gola, decote em “v”, com 04 botões, 02 bolsos chapados 
inferiores, 01 bolso superior do lado esquerdo com costuras reforçadas, 
cinta de ajuste com case e botão, na cor azul royal 

UND 18 44,00 792,00 

03 CALÇA JEANS, Forro bolsos dianteiros, cintura cós de 4cm, com 1 botão e 1 
caseado, ponta de cós embutida. frente 02 bolsos wester, com 1 bolsinho 
relógio lado direito. trazeiro pala e gancho engazado com presponto duplo , 
com 2 bolsos travetados sem logomarca no bolso direito. braguilha 
travetada e zíper, bainha, fechamento interlock. 

UND 18 34,67 624,06 

LOTE 04 

01 

CONJUNTO TECIDO BRIM 100% ALGODÃO, GRAMATURA 260GR/M2: 
camisa manga curta com bainha, gola v, com faixa reflexiva de 2,5cm nas 
costas, braços e tórax, frente fechada com faixa de 10cm, costa sem pala, 
pintura abreviatura (28,88x4,9) na faixa branca, nome do setor nas 2 mangas 
e logomarca nas costas, fechamento 3 agulhas, bainha quadrada.   
calça com elástico 40mm, com 1 caseado interno e cordão, frente 2 bolsos 
retos, travetes nos cantos, trazeiro com 2 bolsos chapados travetados, 
braguilha falsa, bainha interlokada, fechamento 3 agulhas  com faixa 
refletiva de 2,5cm nas pernas e reforço na altura dos joelhos.  
CONJUNTO CALÇA+CAMISA PARA AGENTE DE VARRIÇÃO, SERVIÇO 
CONGÊNERES, PARQUES E JARDINS, CEMITÉRIO, MERCADO, OPERADOR 
MAQUINA PESADA. 

UND 1.288 62,88 80.989,44 

02 

CONJUNTO TECIDO BRIM 100% ALGODÃO, GRAMATURA 260GR/M2: 
camisa manga longa com bainha, gola v, com faixa reflexiva de 2,5cm nas 
costas, braços e tórax, frente fechada com faixa de 10cm, costa sem pala, 
pintura abreviatura (28,88x4,9) na faixa branca, nome do setor nas 2 mangas 
e logomarca nas costas, fechamento 3 agulhas, bainha quadrada.   
calça com elástico 40mm, com 1 caseado interno e cordão, frente 2 bolsos 
retos, travetes nos cantos, trazeiro com 2 bolsos chapados travetados, 
braguilha falsa, bainha interlokada, fechamento 3 agulhas  com faixa 
refletiva de 2,5cm nas pernas e reforço na altura dos joelhos.  
CONJUNTO CALÇA+CAMISA PARA AGENTE DE PARQUES E JARDINS, 
OPERADOR ROÇADEIRA, COLETA RSSS, RIOS E CÓRREGOS 

UND 716 74,76 53.528,16 

03 
BONÉ em brim, 100% algodão com regulagem de tamanho em pvc e 
logomarca na frente 

UND 854 8,69 7.421,26 

04 

CALÇA JEANS, forro bolsos dianteiros, cintura cós de 4cm, com 1 botão e 1 
caseado, ponta de cós embutida. frente 02 bolsos wester, com 1 bolsinho 
relógio lado direito. trazeiro pala e gancho engazado com presponto duplo , 
com 2 bolsos travetados com logomarca no bolso direito. braguilha 
travetada e zíper, bainha, fechamento interlock. 

UND 328 42,40 13.907,20 

05 

CALÇA JEANS, forro bolsos dianteiros, cintura cós de 4cm, com 1 botão e 1 
caseado, ponta de cós embutida. frente 02 bolsos wester, com 1 bolsinho 
relógio lado direito. trazeiro pala e gancho engazado com presponto duplo , 
com 2 bolsos travetados sem logomarca no bolso direito. braguilha 
travetada e zíper, bainha, fechamento interlock. 

UND 434 39,43 17.112,62 

06 

CAMISA POLO MALHA PIQUET 50% algodão 50% poliester, gola tipo paty, 
frente fechada, costa sem pala, manga curta, bainha quadrada, casear paty 
2, botão paty 2, pintura logomarca na altura do peito e nas costas, 
fechamento interlock e pesponta 

UND 493 28,27 13.937,11 

07 

CAMISA POLO MALHA PIQUET 50% algodão 50% poliester, gola tipo paty, 
frente fechada, costa sem pala, manga curta, bainha quadrada, casear paty 
2, botão paty 2, pintura logomarca e nome do setor no bolso, fechamento 
interlock e pesponta 

UND 469 28,27 13.258,63 

08 
AVENTAL TECIDO tactel na cor verde bandeira, frente com bolso, sem 
costas, pintura logomarca acima do bolso 

UND 18 14,00 252,00 
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LOTE 05 

01 

CAMISAS PARA AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
MANGA CURTA tecido: na cor marrom, com proteção contra os raios solares 
uv, armação rip stop, composição 67% algodão e 33% poliéster (+/- 5%); 
gramatura de 260 g/m2 (+/- 5%); característica de encolhimento: urdume: 2% 
+/- 1%%, trama: 2% +/- 1%. feitio: colarinho com pé, frente em tecido 
matelassê, vista embutida com 6 a 7 botões, com armação em tela, na cor 
marrom, ref. 1005 pant. 17-1327 ou similar, embraçaduras e platinas em 
tecido na cor amarelo, ref. 1029 pant. 13-0858 ou similar com fibras 
compostas de 60% algodão e 40% poliéster, gramatura de 163 g/m², com 
variação de ± (mais ou menos) 5%, com armação em sarja 2x1; com bordado 
eletrônico nas embraçaduras, na parte acima do bolso esquerdo e na aba do 
bolso esquerdo, tarja de identificação solta, na quantidade das camisas, que 
serão afixadas posteriormente, por conta do contratado, logo acima do 
bolso direito, bordado com o nome e o grupo sanguíneo de cada agente. no 
lado esquerdo do peito será aplicado o brazão da PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LAURO DE FREITAS 5cm acima do bolso, em bordado eletrônico na cor 
original sobre tecido e fixado na camisa com costura, abaixo do referido 
bordado deverá também vir bordado eletrônicamente o texto “pmfl” na cor 
branca. parte das costas em tecido duplo em matelassê na cor amarela, ref. 
3135 g3 pant. 13- 0858 ou similar, mangas curtas com bainhas fixas. 
embraçaduras costuradas nas mangas, dois bolsos chapados e chanfrados, 
tampa com fechamento em velcro, abertura para caneta no bolso esquerdo, 
travetes nas extremidades da abertura dos bolsos e abertura da caneta. 
aplicação da logomarca da transdelauro com 9cm x 3cm bordado 
eletrônicamente na cor original 

UND 70 63,67 4.456,90 

02 

CAMISAS MANGA LONGA tecido: na cor marrom, com proteção contra os 
raios solares uv, armação rip stop, composição 67% algodão e 33% poliéster 
(+/- 5%); gramatura de 260 g/m2 (+/- 5%); característica de encolhimento: 
urdume: 2% +/- 1%%, trama: 2% +/- 1%. feitio: colarinho com pé, frente em 
tecido matelassê, vista embutida com 6 a 7 botões, com armação em tela, na 
cor marrom, ref. 1005 pant. 17-1327 ou similar, embraçaduras e platinas em 
tecido na cor amarelo, ref. 1029 pant. 13-0858 ou similar com fibras 
compostas de 60% algodão e 40% poliéster, gramatura de 163 g/m², com 
variação de ± (mais ou menos) 5%, com armação em sarja 2x1; com bordado 
eletrônico nas embraçaduras, na parte acima do bolso esquerdo e na aba do 
bolso esquerdo, tarja de identificação solta, na quantidade das camisas, que 
serão afixadas posteriormente, por conta do contratado, logo acima do 
bolso direito, bordado com o nome e o grupo sanguíneo de cada agente. no 
lado esquerdo do peito será aplicado o brazão da PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LAURO DE FREITAS 5cm acima do bolso, em bordado eletrônico na cor 
original sobre tecido e fixado na camisa com costura, abaixo do referido 
bordado deverá também vir bordado eletrônicamente o texto “PMFL” na cor 
branca. parte das costas em tecido duplo em matelassê na cor amarela, ref. 
3135 g3 pant. 13- 0858 ou similar, mangas curtas com bainhas fixas. 
embraçaduras costuradas nas mangas, dois bolsos chapados e chanfrados, 
tampa com fechamento em velcro, abertura para caneta no bolso esquerdo, 
travetes nas extremidades da abertura dos bolsos e abertura da caneta. 
aplicação da logomarca da transdelauro com 9cm x 3cm bordado 
eletrônicamente na cor original. .(MESMO MODELO DA CAMISA DE MANGA 
CURTA 

UND 70 116,00 8.120,00 
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03 

CALÇAS MASCULINO / FEMININO: Tecido: na cor marrom, ref. 2017 pant. 19-
1218 ou similar, armação rip stop, composição 67% algodão e 33% poliéster 
(+/- 5%); gramatura de 260 g/m2 (+/- 5%); característica de encolhimento: 
urdume: 2% +/- 1%%, trama: 2% +/- 1%. feitio: cós postiço entretelado com 
4,5cm largura, fechamento através de feche metálico embutido, 7 passantes 
inseridos na parte inferior do cós, vista embutida com zíper, 2 bolsos 
frontais embutidos com abertura oblíqua tipo faca (forro dos bolsos na 
mesma tonalidade da calça), 2 bolsos laterais (fixados a 35cm abaixo da 
costura da junção do cós, adequada conforme o tamanho, medindo 
18x16cm), com base na altura dos joelhos, com prega macho ao centro, com 
portinholas proporcionais ao bolso, fechamento através de velcro interno 
em toda a sua extensão na cor marrom, 2(dois) bolsos traseiro com palas, 
chapados com cantos chanfrados com portinholas e fechamento através de 
velcro interno de uma extremidade à outra, na portinhola do bolso traseiro 
lado direito trazer , conforme modelo instituição. costuras: costuras com 
máquina de pregar cós para colocação do cós, fechamento das ilhargas em 
fechadeira 2 agulhas paralelas, fixação das palas e gancho traseiro em 
fechadeira, fechamento do entrepernas em interlock bitola mínima 10mm, 
máquina reta 2 agulhas paralelas para o pesponto da vista e gancho traseiro, 
fixação dos bolsos, zíper, laterais e traseiros, máquina reta 1 agulha para 
bainhas dos bolsos e matelassê, travetes nas extremidades dos bolsos, final 
da vista, fixação dos passantes e na junção dos ganchos por sobre a 
costura de segurança do interlock, overlock nas partes desfiantes do tecido, 
pontos por cm: 3,5a 4,0 em todas as costuras e overlock. aviamentos: linha 
pes/algodão ou 100% poliéster nº 80 (oitenta), nas operações de fechamento, 
fixação e pespontos, linha pes/algodão ou 100% poliéster nº 120 (cento e 
vinte) no overlock e demais operações, as cores das linhas e cadarços dos 
zíperes e velcro deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido, o 
gancho do fechamento do cós deverá ser metálico inoxidável, zíper de 
poliéster ou poliamida. condições técnicas: a) ser confeccionada em tecido 
rip stop, 33% poliéster – 67% algodão na cor marrom ref. 7307 pant. 19- 1218 
ou similar, apresentando qualidade específica de não amarrotamento, 
estabilidade e resistência, bem como, liso e homogêneo, isento de manchas, 
falhas, bolotas ou outros defeitos prejudiciais ao bom aspecto visual e da 
confecção; b) todas as peças devem trazer três etiquetas: 1) uma contendo a 
garantia total deverá ser fixada ao centro do degolo na parte traseira sob o 
colarinho; 2) a outra contendo a composição e instruções de lavagem, fixada 
ao lado direito da etiqueta da garantia total, bem como as instruções para 
lavagem; 3)a terceira etiqueta que traz o tamanho das  peças será fixadas 
sobre a etiqueta de composição 
 
 

UND 70 108,36 7.445,20 

04 

CAMISETAS BÁSICAS EM MALHA: Camiseta em malha  na cor branca malha 
fio penteado, tecido 100% algodão, fio 30.1, peso g/m² 180. linha da costura 
100% poliéster, fio 140 dtex. as costuras das mangas devem ser feitas com 
linhas para agulhas 140, 100% poliéster, utilizando máquina overloque 4 
fios/cm. o corpo deverá ser confeccionado em duas peças, com costuras 
nas laterais. a gola deverá ser confeccionada em tecido de malha ribana, 
com 30mm de largura, na cor branca. a costura da ribana deverá ser feita 
com linha 100% poliéster, pesponto de duas agulhas e cobertura interior. a 
bainha do corpo da camiseta deverá ter 20mm de largura, costurada com 
linha 140, 100% poliester, pesponto de duas agulhas e cobertura inferior, 
com distância entre os pespontos de 5mm. impressão serigráfica da 
logomarca nas cores institucionais , na altura do peito, lado esquerdo. 
etiqueta com: confecção, composição do tecido, tamanho da peça e 
instruções. 

UND 70 19,73 1.381,10 

05 

CAMISA PIQUE DE MALHA, GOLA POLO, Tamanhos P,M,G, GG e EX, cor 
laranja e logomarca bordada no peito, bandeira de LAURO DE FREITAS 
bordada na manga do lado esquerdo e bandeira da bahia bordada na manga 
do lado direito e nas costas bordado o nome transporte. 52 unidades. (pique 
malha com 67% de poliéster e 33% viscose). 

UND 52 26,93 1.400,36 
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06 

BONÉS PARA AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (GORRO DE PALA): 
Tecido: na cor marrom, ref. 2017 pant. 19-1218 ou similar, com proteção 
contra os raios solares uv, armação rip stop, composição 67% algodão e 
33% poliéster (+/- 5%); gramatura de 260g/m2 (+/- 5%); característica de 
encolhimento: urdume: 2% +/- 1%%, trama: 2% +/- 1%. feitio: gorro, de pala, 
constituído de copa em formato ovalado, confeccionado em sarja, ligamento 
tela rip stop, gramatura 260g/m2, tecido misto, 67% algodão (co), 33% 
poliester (pes), nacor marrom ref. 7307 pant. 19-1218 ou similar 
características: 1) forro: com entretela colante de 73 g/m2, com adesivo a 
base de poliamida (pa), 100% poliéster na cor marrom, apresentando-se liso 
e homogêneo, isento de manchas, falhas, bolotas ou defeitos prejudiciais ao 
bom aspecto visual e a confecção; 2) copa: ovalada, sendo o tecido da copa 
dublado com entretela 100% algodão com forro do mesmo tecido, com 
faixas laterais no mesmo tecido, em reforço, costurado em toda sua 
expansão e rebaixado no frontal, onde se encontram, essas faixas serão 
compostas de quatro partes, costuradas no centro tendo dois pesponto em 
maquina de duas agulhas, sendo uma das partes da faixa mais estreita com 
50 mm na parte frontal e 20 mm na parte traseira, sobreposta a mais larga 
com 85 mm na parte frontal e 70 mm a parte traseira e 40 mm na abertura 
traseira formando um vértice de 60 mm na parte lateral e terminando na 
abertura traseira com 20mm, tendo em toda sua extensão dois pesponto em 
maquina de duas agulhas. terá 8 ilhoses de latão pintados na cor marrom 
com 08 mm de diametro, sendo 04 de cada lado, iniciando o primeiro a 
aproximadamente 05 mm de altura do vértice e os demais a 10 mm de 
distancia um do outro; 3) parte posterior: terá uma abertura em forma de 
semi circulo com 80 mm de diâmetro na base gorro: na base dessa abertura, 
lado direito terá um regulador em tecido (o mesmo da copa), medindo 
aproximadamente 40 x 130 mm, essa tira será embutida com vies 100% 
algodão, com uma fivela de latão tipo americana, com chapa de aço fina frio 
com banho químico na cor ouro velho; 4) base interna: em toda volta terá 
uma carneira em sarja 3/1, 100% algodão, com 30 mm de largura composto 
de tecido misto, tipo alpaca na cor marrom claro, embutida com espuma e 
com tnt; na extremidade direita deverá ter uma abertura para colocação da 
tira excedente após ajuste do usuário, (viés na abertura da nuca no mesmo 
tecido da copa); 5) pala: aba tipo "bico de pato" curvado, com cantos 
arredondados, 72 mm de comprimento no centro e 170 mm de largura na 
base; alma polietileno de baixa densidade com 2 mm de espessura, de 
primeira qualidade, forrada com o mesmo tecido do gorro, o acabamento do 
revestimento devera ser feita com viés em sua beira da exterior no mesmo 
tecido e cor. 6) aplicação em bordado eletrônico do símbolo da prefeitura 
municipal d 5cm na região frontal em bordado eletrônico na cor aplicado 
sobre tecido e fixado ao boné com costura, além da nas duas laterais , em 
bordado eletrônico. costura: 1) densidade da costura: para toda a confecção 
devera ser adotada em 3 pt/cm com ponto fixo em maquinas de uma ou duas 
agulhas, com linha 100% poliester (pes). 2) aviamentos: etiquetas: trazer 
duas etiquetas que serão afixadas internamente, contendo as inscrições: 
fabricante, composição e procedência do tecido, mês e ano de fabricação, 
tamanho, bem como as instruções de lavagem. medidas: - abertura da nuca - 
altura 4 cm, largura 8 cm;- circunferência interna - conforme item 1 abaixo;- 
comprimento da faixa - 61 cm; - largura da faixa na base - 5,5 cm; - altura 
frontal - 8,5 cm; - comprimento aba - 7,2 cm; - largura aba - 17 cm. 1) 
medidas do gorro: o boné devera ser confeccionado pelo numero que 
corresponde a circunferência da cabeça, medida pela circunferência interna 
do boné, variando do numero 50 ( corresponde a 500 mm) ao 62 
(corresponde a 620 mm). especificação técnica do tecido: 1) dados físicos: 
ligamento tela rip stop, minimo 67% algodão, mínimo 33% poliester, titulo do 
fio: urdume 20/1 ne ou 29,53 tex, trama 14/1 ne ou 42,18 tex, fios por cm: 
urdume minimo 37,7, trama minimo de 18, resistência a tracao kgf/cm: 
urdume minimo 27, trama minimo 16, peso por m2, minimo de 230g, cor azul 
, características de encolhimento: lavagem caseira:.......5 2) dados de solidez 
da cor: fervura ........4 - 5 ferro quente....4 fricção......4 - 5 suor alcalino.......4 - 
5 suor acido........4 - 5 luz.....60 horas.........4 - 5 embalagem: as pecas devem 
ser acondicionadas em sacos plásticos individuais, com numeração visível e 
em embalagens coletivas de papelão, com as seguintes informações 
externamente:- nome da empresa fornecedora;- conteúdo;- tamanho. 
Aviamentos: a) linha: poliéster/algodão nº 80, na cor do tecido; b) entretelas 
67% poliéster 33%algodão; condições técnicas: a) ser confeccionada em 
tecido rip stop, 33% poliéster – 67% algodão penteado, apresentando 
qualidade específica de não amarrotamento, estabilidade e resistência, bem 
como, liso e homogêneo, isento de manchas, falhas, bolotas ou outros 
defeitos prejudiciais ao bom aspecto visual e da confecção; b) todas as 
peças devem trazer duas etiquetas: 1) uma contendo a garantia total deverá 
ser fixada na parte interna; 2)a outra contendo a composição e instruções de 
lavagem, fixado lado direito da etiqueta 
 

UND 70 16,50 1.155,00 
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LOTE 06 

01 

Jaleco unissex:  
Em tecido popeline 50% poliéster / 50 % algodão, na cor branca, com 2  
bolsos chapados, manga curta, gola do mesmo tecido, abertura frontal  e 
vista sobreposta.  

UND 10 33,96 339,60 

02 
Touca de rede: 
Touca confeccionada com fios de poliamida e elástico costurado (em 
overloque) na extremidade.  

UND 45 1,12 50,40 

03 
Avental de pano branco: 
 Matéria prima tergal, um bolso frontal, dimensões 1,00 metro, com tiras 
costuradas.  

UND 20 22,59 451,80 

04 

Calça Branca- merendeira: 
Calça em tecido de brim, cor branca não transparente, 100% algodão, sem 
bolso e com costuras reforçadas. Cintura aplicar elástico.  Barra com bainha 
simples. Sem zíper.  

UND 35 31,17 1.090,95 

05 
Calça Azul-ASG: 
A calça em brim, com elástico e cordão sem ziper, possui quatros bolsos 
chapados.  

UND 8 25,00 200,00 

06 

Camisa malha azul claro- carregadores estoquistas: 
Composição 100% algodão mais elastano, com trama específica para 
ribanas, na mesma tonalidade do tecido, linha para overlook 100% poliéster 
texturizado, costura reta 100% poliéster título 120. Linha na cor do tecido 

UND 24 15,53 372,72 

07 

Camisa malha azul escuro- ASG: 
Composição 100% algodão mais elastano, com trama específica para 
ribanas, na mesma tonalidade do tecido, linha para overlook 100% poliéster 
texturizado, costura reta 100% poliéster título 120.Linha na cor do tecido. 

UND 10 15,53 155,30 

08 

Camisa manga branca – merendeira: 
Composição 100% algodão mais elastano, com trama específica para 
ribanas, na mesma tonalidade do tecido, linha para overlook 100% poliéster 
texturizado, costura reta 100% poliéster título 120.Linha na cor do tecido 

UND 50 15,53 776,50 

09 
Boné azul- carregadores e estoquistas:  
Boné confeccionado de brim e fechamento plástico, com logomarca padrão. 
Na cor azul.  

UND 12 8,69 104,28 

 
A licitante DECLARA, que acatará o pagamento da Administração conforme Edital, ao tempo que indica os 
dados bancários da licitante: 

 

 
(local, data) 

 

____________________________________ 
Representante Legal  
(Assinatura e identificação do responsável e carimbo da empresa) 

BANCO 

...................................................... 

AGÊNCIA 

..................................................... 

Nº DA CONTA 

....................................................... 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO ART. 7º, INCISO XXXIII, DA CARTA MAGNA 

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante) 

 

 

 

Declaro a estrita observância ao Princípio Constitucional do Art. 7, Inciso XXXIII da Carta Magna, e 

estou ciente de que eventual revelação da infringência à regra, acarretará a imediata Inabilitação ou 

Desclassificação do Pregão Presencial para Registro de Preços – Nº 042/2017, bem como a Rescisão da Ata 

de Registro de Preços que venha a firmar com o Município de Lauro de Freitas. 

 

 

(local, data) 

 

 

____________________________________ 
Representante Legal  
(Assinatura e identificação do responsável e carimbo da empresa) 

 

 

 

 

 

 

 

 


