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ITEM PRODUTO 
TIPO DE 

PARTICIPAÇÃO  
 

QUANTIDADE 
(UNID.) 

EMPRESA 
MARCA/ 

FABRICANTE 

OBSERVAÇÃO 

10 

Bermuda verde modelo unissex: 

Bermuda com elástico na cintura, bolso 

faca na frente, comprimento na altura 

dos joelhos, na cor verde, confeccionada 

em tecido 67% algodão, 33% poliéster, 

gramatura 180 gramas/m2, sarja 2x1, 

processo de cor por Indanthren, nos 

tamanhos PP, P, M, G, GG, EG, EXG.   A 

cintura deverá receber elástico embutido 

e costurado por máquina elastiqueira de 

três agulhas, sendo suas extremidades 

(laterais), fixadas por costura travete. A 

parte interna deverá ser toda costurada 

em máquina overloque. As pernas 

deverão receber reforço na parte interna 

da coxa. As barras devem ter largura de 

2 cm e deverão ser rebatidas em 

máquina galoneira de 1 agulha. 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

2.700 

HUAN VINÍCIUS 

DE MORAIS 

PIRES  

- 

 

 

 

 

 

 

 
Empresa não 

apresentou amostras. 
Situação: 

desclassificado 

 

15 

Calça azul celeste modelo unissex: Calça 

com elástico na cintura, com 1 bolso 

atrás, na cor azul celeste, confeccionada 

em tecido 67% algodão, 33% poliéster, 

gramatura 180 gramas/m2, sarja 2x1, 

processo de cor por Indanthren, nos 

tamanhos PP, P, M, G, GG, EG, EXG.   A 

cintura deverá receber elástico embutido 

e costurado por máquina elastiqueira de 

três agulhas, sendo suas extremidades 

(laterais), fixadas por costura travete. A 

parte interna deverá ser toda costurada 

em máquina overloque. As pernas 

deverão receber reforço na parte interna 

da coxa. As barras devem ter largura de 

2 cm e deverão ser rebatidas em 

máquina galoneira de 1 agulha. 

COTA 

PRINCIPAL 
510 

HUAN VINÍCIUS 

DE MORAIS 

PIRES 

- 

 

 

 

 
Empresa não 

apresentou amostras. 
Situação: 

desclassificado 

 

16 

Calça azul celeste modelo unissex: Calça 

com elástico na cintura, com 1 bolso 

atrás, na cor azul celeste, confeccionada 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



em tecido 67% algodão, 33% poliéster, 

gramatura 180 gramas/m2, sarja 2x1, 

processo de cor por Indanthren, nos 

tamanhos PP, P, M, G, GG, EG, EXG.   A 

cintura deverá receber elástico embutido 

e costurado por máquina elastiqueira de 

três agulhas, sendo suas extremidades 

(laterais), fixadas por costura travete. A 

parte interna deverá ser toda costurada 

em máquina overloque. As pernas 

deverão receber reforço na parte interna 

da coxa. As barras devem ter largura de 

2 cm e deverão ser rebatidas em 

máquina galoneira de 1 agulha. 

 

 

 

HUAN VINÍCIUS 

DE MORAIS 

PIRES 

 

 

 

 

- 

 
 
 

Empresa não 
apresentou amostras. 

Situação: 
Desclassificado 

 

31 

Bota de segurança impermeável, 

confeccionada em PVC, CANO CURTO, 

cor branca, sem fechamento, sem 

biqueira, forrada internamente, solado 

em PVC reforçado com borracha 

antiderrapante. Deve oferecer proteção 

para os pés contra umidade, operações 

com água e riscos de natureza leve. 

Modelo unissex, podendo ser adquirida 

nos tamanhos 33 ao 45. Apresentar C.A 

válido. 

COTA 

PRINCIPAL 
2.465 

HUAN VINÍCIUS 

DE MORAIS 

PIRES 

Bracol 

 
 

Empresa apresentou 
amostra e 

documentações de 
acordo com o 

estabelecido em edital. 
Situação: 

Classificado 

 

 


