PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
“A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA
DECORAÇÃO”

SECRETARIA DE GESTÃO
PORTO FERREIRA

Processo n° 7.989/2018
Pregão Presencial nº. 30/2018.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Sra. Carla Renata Hissnauer, na qualidade de Autoridade Competente em exercício, e por delegação
de competência prevista no inciso V do Art. 5º do Decreto Municipal nº. 141/05, fundamentado nos
elementos constantes dos autos do processo da licitação em epígrafe, e considerando a inexistência de
recurso contra os atos do Pregoeiro, em conformidade com o inciso XX, do artigo 4º da Lei Federal nº.
10.520/02 HOMOLOGA os atos do procedimento licitatório, em conformidade ao decreto nº. 80/2013,
com fulcro no inciso XXII, do Art. 4 da Lei Federal nº. 10.520/02 e Lei 147/2014, acolhendo o
julgamento do Pregoeiro, Sr. Edson Carlos Pereira, as empresas participantes abaixo discriminadas,
deixando de homologar os lotes 02, 04, 06 e 07 em virtude da não apresentação de propostas válidas,
sendo declaradas como desertas.
LOTE 01
Item

Unid.

Qtd.

Tam.

01

Peça

08

3

02

Peça

34

4

Denominação Completa

Marca

Gandola; confeccionada em 70% poliéster 30%
algodão (tecido rip stop); gramatura de
220g/m2(com tolerância de + ou - 5%); armação
tela; na cor azul marinho noturno, modelo
masculino; gola tipo esporte, pé de gola de 4cm,
cada ponta de gola com 8cm; com transpasse de
8,5cm lado esquerdo da gola, sob colarinho,
fechamento por botão no lado direito; colarinho
duplo com 5cm; com 2 bolsos sendo na altura do
peito tipo envelope com fole medindo 15cm largura
x 18cm altura; mangas curtas; fechamento através
Sconderijo
de 6 botões de massa de 2cm de diâmetro; sendo o
primeiro botão fixado a 8cm abaixo do colarinho e
os demais de maneira equidistantes; platinas com
entretelas 100% poliéster; medindo 14cm
comprimento x 6cm largura, acabamento em forma
de bico, fechado por botão; duas pregas laterais do
tipo fole partindo da linha dos ombros sentido a
linha da cintura; com 15cm de amplitude e 40cm de
comprimento; com bordado do escudo da GCM na
manga lado direito e bordado da bandeira de Porto
Ferreira na manga do lado esquerdo.
Gandola; confeccionada em 70% poliéster 30%
algodão (tecido rip stop); gramatura de Sconderijo
220g/m2(com tolerância de + ou - 5%); armação
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Unitário
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03

Peça

06

5

04

Peça

04

6

tela; na cor azul marinho noturno, modelo
masculino; gola tipo esporte, pé de gola de 4cm,
cada ponta de gola com 8cm; com transpasse de
8,5cm lado esquerdo da gola, sob colarinho,
fechamento por botão no lado direito; colarinho
duplo com 5cm; com 2 bolsos sendo na altura do
peito tipo envelope com fole medindo 15cm largura
x 18cm altura; mangas curtas; fechamento através
de 6 botões de massa de 2cm de diâmetro; sendo o
primeiro botão fixado a 8cm abaixo do colarinho e
os demais de maneira equidistantes; platinas com
entretelas 100% poliéster; medindo 14cm
comprimento x 6cm largura, acabamento em forma
de bico, fechado por botão; duas pregas laterais do
tipo fole partindo da linha dos ombros sentido a
linha da cintura; com 15cm de amplitude e 40cm de
comprimento; com bordado do escudo da GCM na
manga lado direito e bordado da bandeira de Porto
Ferreira na manga do lado esquerdo.
Gandola; confeccionada em 70% poliéster 30%
algodão (tecido rip stop); gramatura de
220g/m2(com tolerância de + ou - 5%); armação
tela; na cor azul marinho noturno, modelo
masculino; gola tipo esporte, pé de gola de 4cm,
cada ponta de gola com 8cm; com transpasse de
8,5cm lado esquerdo da gola, sob colarinho,
fechamento por botão no lado direito; colarinho
duplo com 5cm; com 2 bolsos sendo na altura do
peito tipo envelope com fole medindo 15cm largura
x 18cm altura; mangas curtas; fechamento através
Sconderijo
de 6 botões de massa de 2cm de diâmetro; sendo o
primeiro botão fixado a 8cm abaixo do colarinho e
os demais de maneira equidistantes; platinas com
entretelas 100% poliéster; medindo 14cm
comprimento x 6cm largura, acabamento em forma
de bico, fechado por botão; duas pregas laterais do
tipo fole partindo da linha dos ombros sentido a
linha da cintura; com 15cm de amplitude e 40cm de
comprimento; com bordado do escudo da GCM na
manga lado direito e bordado da bandeira de Porto
Ferreira na manga do lado esquerdo.
Gandola; confeccionada em 70% poliéster 30%
algodão (tecido rip stop); gramatura de
220g/m2(com tolerância de + ou - 5%); armação
tela; na cor azul marinho noturno, modelo
masculino; gola tipo esporte, pé de gola de 4cm,
Sconderijo
cada ponta de gola com 8cm; com transpasse de
8,5cm lado esquerdo da gola, sob colarinho,
fechamento por botão no lado direito; colarinho
duplo com 5cm; com 2 bolsos sendo na altura do
peito tipo envelope com fole medindo 15cm largura
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05

Peça

02

7

x 18cm altura; mangas curtas; fechamento através
de 6 botões de massa de 2cm de diâmetro; sendo o
primeiro botão fixado a 8cm abaixo do colarinho e
os demais de maneira equidistantes; platinas com
entretelas 100% poliéster; medindo 14cm
comprimento x 6cm largura, acabamento em forma
de bico, fechado por botão; duas pregas laterais do
tipo fole partindo da linha dos ombros sentido a
linha da cintura; com 15cm de amplitude e 40cm de
comprimento; com bordado do escudo da GCM na
manga lado direito e bordado da bandeira de Porto
Ferreira na manga do lado esquerdo.
Gandola; confeccionada em 70% poliéster 30%
algodão (tecido rip stop); gramatura de
220g/m2(com tolerância de + ou - 5%); armação
tela; na cor azul marinho noturno, modelo
masculino; gola tipo esporte, pé de gola de 4cm,
cada ponta de gola com 8cm; com transpasse de
8,5cm lado esquerdo da gola, sob colarinho,
fechamento por botão no lado direito; colarinho
duplo com 5cm; com 2 bolsos sendo na altura do
peito tipo envelope com fole medindo 15cm largura
x 18cm altura; mangas curtas; fechamento através
Sconderijo
de 6 botões de massa de 2cm de diâmetro; sendo o
primeiro botão fixado a 8cm abaixo do colarinho e
os demais de maneira equidistantes; platinas com
entretelas 100% poliéster; medindo 14cm
comprimento x 6cm largura, acabamento em forma
de bico, fechado por botão; duas pregas laterais do
tipo fole partindo da linha dos ombros sentido a
linha da cintura; com 15cm de amplitude e 40cm de
comprimento; com bordado do escudo da GCM na
manga lado direito e bordado da bandeira de Porto
Ferreira na manga do lado esquerdo.

Valor Total do Lote 01
LOTE 03
Item

01

Unid.

Peça

Qtd.

04

Tam.

38

Denominação Completa

R$ 6.588,00
Marca

Calça Tática; confeccionada em 70% poliéster
30% algodão (tecido techno rip stop); com
gramatura de 220g/m2 com tolerância de + ou - 5%;
armação tela; na cor azul marinho noturno; modelo
masculino; cos postiço com 4cm de largura;
fechado através de botão de pressão; com 5
passantes de cinto em fita de nylon; medindo 3,5cm Sconderijo
largura x 7cm altura; ajuste lateral da cintura
através de 2 fivelas de metal com 3cm; fechamento
da calca através de zíper grosso de 18cm com vista
embutida; 07 bolsos; sendo 02 bolsos frontais
embutidos com abertura obliqua tipo faca; 02
bolsos traseiro chapados com lapela 14cm altura x
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02

Peça

04

42

03

Peça

10

44

16cm largura prega central vertical 3cm largura; 2
bolsos laterais com lapela na altura da coxa com 20
cm altura x 22cm largura e prega vertical 9cm; 1
bolso pequeno c/ 7cm altura x 10cm largura sobre a
prega do lado direito do bolso lateral direito; com
reforço acolchoado em manta acrílica no joelho
medindo aproximadamente 22cm altura x 22cm
largura; acolchoado de manta acrílica no gancho
entrepernas na medida proporcional a numeração da
calca; costura lateral com pespontos duplo.
Calça Tática; confeccionada em 70% poliéster
30% algodão (tecido techno rip stop); com
gramatura de 220g/m2 com tolerância de + ou - 5%;
armação tela; na cor azul marinho noturno; modelo
masculino; cos postiço com 4cm de largura;
fechado através de botão de pressão; com 5
passantes de cinto em fita de nylon; medindo 3,5cm
largura x 7cm altura; ajuste lateral da cintura
através de 2 fivelas de metal com 3cm; fechamento
da calca através de zíper grosso de 18cm com vista
embutida; 07 bolsos; sendo 02 bolsos frontais
embutidos com abertura obliqua tipo faca; 02 Sconderijo
bolsos traseiro chapados com lapela 14cm altura x
16cm largura prega central vertical 3cm largura; 2
bolsos laterais com lapela na altura da coxa com 20
cm altura x 22cm largura e prega vertical 9cm; 1
bolso pequeno c/ 7cm altura x 10cm largura sobre a
prega do lado direito do bolso lateral direito; com
reforço acolchoado em manta acrílica no joelho
medindo aproximadamente 22cm altura x 22cm
largura; acolchoado de manta acrílica no gancho
entrepernas na medida proporcional a numeração da
calca; costura lateral com pespontos duplo.
Calça Tática; confeccionada em 70% poliéster
30% algodão (tecido techno rip stop); com
gramatura de 220g/m2 com tolerância de + ou - 5%;
armação tela; na cor azul marinho noturno; modelo
masculino; cos postiço com 4cm de largura;
fechado através de botão de pressão; com 5
passantes de cinto em fita de nylon; medindo 3,5cm
largura x 7cm altura; ajuste lateral da cintura
através de 2 fivelas de metal com 3cm; fechamento
Sconderijo
da calca através de zíper grosso de 18cm com vista
embutida; 07 bolsos; sendo 02 bolsos frontais
embutidos com abertura obliqua tipo faca; 02
bolsos traseiro chapados com lapela 14cm altura x
16cm largura prega central vertical 3cm largura; 2
bolsos laterais com lapela na altura da coxa com 20
cm altura x 22cm largura e prega vertical 9cm; 1
bolso pequeno c/ 7cm altura x 10cm largura sobre a
prega do lado direito do bolso lateral direito; com
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04

Peça

18

46

05

Peça

08

48

reforço acolchoado em manta acrílica no joelho
medindo aproximadamente 22cm altura x 22cm
largura; acolchoado de manta acrílica no gancho
entrepernas na medida proporcional a numeração da
calca; costura lateral com pespontos duplo.
Calça Tática; confeccionada em 70% poliéster
30% algodão (tecido techno rip stop); com
gramatura de 220g/m2 com tolerância de + ou - 5%;
armação tela; na cor azul marinho noturno; modelo
masculino; cos postiço com 4cm de largura;
fechado através de botão de pressão; com 5
passantes de cinto em fita de nylon; medindo 3,5cm
largura x 7cm altura; ajuste lateral da cintura
através de 2 fivelas de metal com 3cm; fechamento
da calca através de zíper grosso de 18cm com vista
embutida; 07 bolsos; sendo 02 bolsos frontais
embutidos com abertura obliqua tipo faca; 02 Sconderijo
bolsos traseiro chapados com lapela 14cm altura x
16cm largura prega central vertical 3cm largura; 2
bolsos laterais com lapela na altura da coxa com 20
cm altura x 22cm largura e prega vertical 9cm; 1
bolso pequeno c/ 7cm altura x 10cm largura sobre a
prega do lado direito do bolso lateral direito; com
reforço acolchoado em manta acrílica no joelho
medindo aproximadamente 22cm altura x 22cm
largura; acolchoado de manta acrílica no gancho
entrepernas na medida proporcional a numeração da
calca; costura lateral com pespontos duplo.
Calça Tática; confeccionada em 70% poliéster
30% algodão (tecido techno rip stop); com
gramatura de 220g/m2 com tolerância de + ou - 5%;
armação tela; na cor azul marinho noturno; modelo
masculino; cos postiço com 4cm de largura;
fechado através de botão de pressão; com 5
passantes de cinto em fita de nylon; medindo 3,5cm
largura x 7cm altura; ajuste lateral da cintura
através de 2 fivelas de metal com 3cm; fechamento
da calca através de zíper grosso de 18cm com vista
embutida; 07 bolsos; sendo 02 bolsos frontais
embutidos com abertura obliqua tipo faca; 02 Sconderijo
bolsos traseiro chapados com lapela 14cm altura x
16cm largura prega central vertical 3cm largura; 2
bolsos laterais com lapela na altura da coxa com 20
cm altura x 22cm largura e prega vertical 9cm; 1
bolso pequeno c/ 7cm altura x 10cm largura sobre a
prega do lado direito do bolso lateral direito; com
reforço acolchoado em manta acrílica no joelho
medindo aproximadamente 22cm altura x 22cm
largura; acolchoado de manta acrílica no gancho
entrepernas na medida proporcional a numeração da
calca; costura lateral com pespontos duplo.
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06

Peça

04

52

07

Peça

02

54

08

Peça

02

56

Calça Tática; confeccionada em 70% poliéster
30% algodão (tecido techno rip stop); com
gramatura de 220g/m2 com tolerância de + ou - 5%;
armação tela; na cor azul marinho noturno; modelo
masculino; cos postiço com 4cm de largura;
fechado através de botão de pressão; com 5
passantes de cinto em fita de nylon; medindo 3,5cm
largura x 7cm altura; ajuste lateral da cintura
através de 2 fivelas de metal com 3cm; fechamento
da calca através de zíper grosso de 18cm com vista
embutida; 07 bolsos; sendo 02 bolsos frontais
embutidos com abertura obliqua tipo faca; 02 Sconderijo
bolsos traseiro chapados com lapela 14cm altura x
16cm largura prega central vertical 3cm largura; 2
bolsos laterais com lapela na altura da coxa com 20
cm altura x 22cm largura e prega vertical 9cm; 1
bolso pequeno c/ 7cm altura x 10cm largura sobre a
prega do lado direito do bolso lateral direito; com
reforço acolchoado em manta acrílica no joelho
medindo aproximadamente 22cm altura x 22cm
largura; acolchoado de manta acrílica no gancho
entrepernas na medida proporcional a numeração da
calca; costura lateral com pespontos duplo.
Calça Tática; confeccionada em 70% poliéster
30% algodão (tecido techno rip stop); com
gramatura de 220g/m2 com tolerância de + ou - 5%;
armação tela; na cor azul marinho noturno; modelo
masculino; cos postiço com 4cm de largura;
fechado através de botão de pressão; com 5
passantes de cinto em fita de nylon; medindo 3,5cm
largura x 7cm altura; ajuste lateral da cintura
através de 2 fivelas de metal com 3cm; fechamento
da calca através de zíper grosso de 18cm com vista
embutida; 07 bolsos; sendo 02 bolsos frontais
embutidos com abertura obliqua tipo faca; 02 Sconderijo
bolsos traseiro chapados com lapela 14cm altura x
16cm largura prega central vertical 3cm largura; 2
bolsos laterais com lapela na altura da coxa com 20
cm altura x 22cm largura e prega vertical 9cm; 1
bolso pequeno c/ 7cm altura x 10cm largura sobre a
prega do lado direito do bolso lateral direito; com
reforço acolchoado em manta acrílica no joelho
medindo aproximadamente 22cm altura x 22cm
largura; acolchoado de manta acrílica no gancho
entrepernas na medida proporcional a numeração da
calca; costura lateral com pespontos duplo.
Calça Tática; confeccionada em 70% poliéster
30% algodão (tecido techno rip stop); com
gramatura de 220g/m2 com tolerância de + ou - 5%; Sconderijo
armação tela; na cor azul marinho noturno; modelo
masculino; cos postiço com 4cm de largura;
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09

Peça

02

58

fechado através de botão de pressão; com 5
passantes de cinto em fita de nylon; medindo 3,5cm
largura x 7cm altura; ajuste lateral da cintura
através de 2 fivelas de metal com 3cm; fechamento
da calca através de zíper grosso de 18cm com vista
embutida; 07 bolsos; sendo 02 bolsos frontais
embutidos com abertura obliqua tipo faca; 02
bolsos traseiro chapados com lapela 14cm altura x
16cm largura prega central vertical 3cm largura; 2
bolsos laterais com lapela na altura da coxa com 20
cm altura x 22cm largura e prega vertical 9cm; 1
bolso pequeno c/ 7cm altura x 10cm largura sobre a
prega do lado direito do bolso lateral direito; com
reforço acolchoado em manta acrílica no joelho
medindo aproximadamente 22cm altura x 22cm
largura; acolchoado de manta acrílica no gancho
entrepernas na medida proporcional a numeração da
calca; costura lateral com pespontos duplo.
Calça Tática; confeccionada em 70% poliéster
30% algodão (tecido techno rip stop); com
gramatura de 220g/m2 com tolerância de + ou - 5%;
armação tela; na cor azul marinho noturno; modelo
masculino; cos postiço com 4cm de largura;
fechado através de botão de pressão; com 5
passantes de cinto em fita de nylon; medindo 3,5cm
largura x 7cm altura; ajuste lateral da cintura
através de 2 fivelas de metal com 3cm; fechamento
da calca através de zíper grosso de 18cm com vista
embutida; 07 bolsos; sendo 02 bolsos frontais
embutidos com abertura obliqua tipo faca; 02 Sconderijo
bolsos traseiro chapados com lapela 14cm altura x
16cm largura prega central vertical 3cm largura; 2
bolsos laterais com lapela na altura da coxa com 20
cm altura x 22cm largura e prega vertical 9cm; 1
bolso pequeno c/ 7cm altura x 10cm largura sobre a
prega do lado direito do bolso lateral direito; com
reforço acolchoado em manta acrílica no joelho
medindo aproximadamente 22cm altura x 22cm
largura; acolchoado de manta acrílica no gancho
entrepernas na medida proporcional a numeração da
calca; costura lateral com pespontos duplo.

R$ 100,00

Valor Total do Lote 03
R$ 5.400,00
R$ 11.988,00
Valor Total do Lote 01 e 03
Itens acima: GILBERTO JÚLIO MARANGON – ME. – CNPJ. 08.750.916/0001-70
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LOTE 05
Item

Unid.

Qtd.

Tam.

01

Par

02

36

02

Par

04

38

03

Par

08

39

Denominação Completa

Bota (Borzeguim): Com cabedal em 100% couro
hidro fugado; Espessura entre 1,8mm e 2,00mm; Na
cor preta; Estampa do tipo lisa; Bota do tipo tática;
Modelo unissex; Gáspea forrada em 100% couro;
Lingueta em pelica de couro; Com ilhoses; Ilhoses
em p.a 66 (nylon) hidratado alta resistência;
Biqueira em 100% couro; Palmilha de montagem
em poli cloreto de vinila, que atua como isolante
elétrico, térmico, anti-perfurante; Palmilha de
limpeza em eva conformado anatomicamente de
12mm de espessura, forrada em poliéster;
Contraforte em polímero; Alma em poliamida;
Fechamento com cadarço em poliéster de 1.60m;
Cano 19,5 cm - 7,7 polegadas a partir do solado;
Cano em couro; Cano forrado internamente em
sistema nylon smach aerado; Solado em 100%
borracha anti-derrapante; solado 100% Baqueado.
Bota (Borzeguim): Com cabedal em 100% couro
hidro fugado; Espessura entre 1,8mm e 2,00mm; Na
cor preta; Estampa do tipo lisa; Bota do tipo tática;
Modelo unissex; Gáspea forrada em 100% couro;
Lingueta em pelica de couro; Com ilhoses; Ilhoses
em p.a 66 (nylon) hidratado alta resistência;
Biqueira em 100% couro; Palmilha de montagem
em poli cloreto de vinila, que atua como isolante
elétrico, térmico, anti-perfurante; Palmilha de
limpeza em eva conformado anatomicamente de
12mm de espessura, forrada em poliéster;
Contraforte em polímero; Alma em poliamida;
Fechamento com cadarço em poliéster de 1.60m;
Cano 19,5 cm - 7,7 polegadas a partir do solado;
Cano em couro; Cano forrado internamente em
sistema nylon smach aerado; Solado em 100%
borracha anti-derrapante; solado 100% Baqueado.
Bota (Borzeguim): Com cabedal em 100% couro
hidro fugado; Espessura entre 1,8mm e 2,00mm; Na
cor preta; Estampa do tipo lisa; Bota do tipo tática;
Modelo unissex; Gáspea forrada em 100% couro;
Lingueta em pelica de couro; Com ilhoses; Ilhoses
em p.a 66 (nylon) hidratado alta resistência;
Biqueira em 100% couro; Palmilha de montagem
em poli cloreto de vinila, que atua como isolante
elétrico, térmico, anti-perfurante; Palmilha de
limpeza em eva conformado anatomicamente de
12mm de espessura, forrada em poliéster;
Contraforte em polímero; Alma em poliamida;
Fechamento com cadarço em poliéster de 1.60m;
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Marca

Valor
Unitário

Arroyo

R$ 140,00

Arroyo

R$ 140,00

Arroyo

R$ 140,00
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04

Par

08

40

05

Par

16

41

06

Par

12

42

Cano 19,5 cm - 7,7 polegadas a partir do solado;
Cano em couro; Cano forrado internamente em
sistema nylon smach aerado; Solado em 100%
borracha anti-derrapante; solado 100% Baqueado.
Bota (Borzeguim): Com cabedal em 100% couro
hidro fugado; Espessura entre 1,8mm e 2,00mm; Na
cor preta; Estampa do tipo lisa; Bota do tipo tática;
Modelo unissex; Gáspea forrada em 100% couro;
Lingueta em pelica de couro; Com ilhoses; Ilhoses
em p.a 66 (nylon) hidratado alta resistência;
Biqueira em 100% couro; Palmilha de montagem
em poli cloreto de vinila, que atua como isolante
elétrico, térmico, anti-perfurante; Palmilha de
limpeza em eva conformado anatomicamente de
12mm de espessura, forrada em poliéster;
Contraforte em polímero; Alma em poliamida;
Fechamento com cadarço em poliéster de 1.60m;
Cano 19,5 cm - 7,7 polegadas a partir do solado;
Cano em couro; Cano forrado internamente em
sistema nylon smach aerado; Solado em 100%
borracha anti-derrapante; solado 100% Baqueado.
Bota (Borzeguim): Com cabedal em 100% couro
hidro fugado; Espessura entre 1,8mm e 2,00mm; Na
cor preta; Estampa do tipo lisa; Bota do tipo tática;
Modelo unissex; Gáspea forrada em 100% couro;
Lingueta em pelica de couro; Com ilhoses; Ilhoses
em p.a 66 (nylon) hidratado alta resistência;
Biqueira em 100% couro; Palmilha de montagem
em poli cloreto de vinila, que atua como isolante
elétrico, térmico, anti-perfurante; Palmilha de
limpeza em eva conformado anatomicamente de
12mm de espessura, forrada em poliéster;
Contraforte em polímero; Alma em poliamida;
Fechamento com cadarço em poliéster de 1.60m;
Cano 19,5 cm - 7,7 polegadas a partir do solado;
Cano em couro; Cano forrado internamente em
sistema nylon smach aerado; Solado em 100%
borracha anti-derrapante; solado 100% Baqueado.
Bota (Borzeguim): Com cabedal em 100% couro
hidro fugado; Espessura entre 1,8mm e 2,00mm; Na
cor preta; Estampa do tipo lisa; Bota do tipo tática;
Modelo unissex; Gáspea forrada em 100% couro;
Lingueta em pelica de couro; Com ilhoses; Ilhoses
em p.a 66 (nylon) hidratado alta resistência;
Biqueira em 100% couro; Palmilha de montagem
em poli cloreto de vinila, que atua como isolante
elétrico, térmico, anti-perfurante; Palmilha de
limpeza em eva conformado anatomicamente de
12mm de espessura, forrada em poliéster;
Contraforte em polímero; Alma em poliamida;
Fechamento com cadarço em poliéster de 1.60m;
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Cano 19,5 cm - 7,7 polegadas a partir do solado;
Cano em couro; Cano forrado internamente em
sistema nylon smach aerado; Solado em 100%
borracha anti-derrapante; solado 100% Baqueado.
Bota (Borzeguim): Com cabedal em 100% couro
hidro fugado; Espessura entre 1,8mm e 2,00mm; Na
cor preta; Estampa do tipo lisa; Bota do tipo tática;
Modelo unissex; Gáspea forrada em 100% couro;
Lingueta em pelica de couro; Com ilhoses; Ilhoses
em p.a 66 (nylon) hidratado alta resistência;
Biqueira em 100% couro; Palmilha de montagem
em poli cloreto de vinila, que atua como isolante
elétrico, térmico, anti-perfurante; Palmilha de
limpeza em eva conformado anatomicamente de
12mm de espessura, forrada em poliéster;
Contraforte em polímero; Alma em poliamida;
Fechamento com cadarço em poliéster de 1.60m;
Cano 19,5 cm - 7,7 polegadas a partir do solado;
Cano em couro; Cano forrado internamente em
sistema nylon smach aerado; Solado em 100%
borracha anti-derrapante; solado 100% Baqueado.

Arroyo

R$ 140,00

Valor Total do Lote 05
R$ 7.560,00
Itens acima: RIBEIRO E COSTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. – ME.
CNPJ. 18.829.256/0001-71
Autorizando a convocação do adjudicatário para assinatura do contrato ou retirada de termos
equivalentes, com fulcro no inciso XXII, do art. 4, da Lei Federal nº. 10.520/02.
Porto Ferreira, 26 de junho de 2018.

Carla Renata Hissnauer
Autoridade Competente
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