
 

 

CONSULTA DE PREÇOS 040/2022 

 
Fornecedor Proponente: 

CNPJ: 

Endereço: 

Contato telefônico/celular: 

App de mensagem: 

E-mail: 

 
A presente proposta de valores é para serviços/produtos cujo objeto está 
relacionado abaixo. 
A empresa proponente possui 3 (três) dias úteis (a contar do dia útil seguinte à 
publicação desta) para encaminhar a proposta de preço através do e-mail 
contratacaodiretaibitinga@gmail.com.  
 

Item Quant. Unid. Especificação do Objeto Unitário Total 

01 14 Par 

Botina de segurança; 
01 - Nº 38 
03 - Nº 40 
06 - Nº 41 
01 - Nº 42 
03 - Nº 43 
 

  

02 28 UND 

Calça masculina com cós 
(bombeiros); 
Confeccionada em RIP STOP "cor 
16" armação tela 1x1, gramatura 
260g/m2 (+/- 5%), composição 67 % 
CO/33% PES, matelassê fixo nos 
joelhos, bolsos inclinados e bolsos 
nas pernas com botões de pressão 
niquelados, 02 bolsos traseiros com 
lapela presa com botões de pressão 
niquelados, nos seguintes 
tamanhos: 
 
04 - CALÇA Nº 40 
04 - CALÇA Nº 44 
08 - CALÇA Nº 46 
02 - CALÇA Nº 48 
02 - CALÇA Nº 50 
08 - CALÇA Nº 42 
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03 14 Und  

Calção tecido 100% poliamida; 
Calção vermelho, tecido em 100% 
poliamida, com forro e sem 
estampas; 
07 - "G" 
07 - "M" 
 

  

04 42 Und  

Camiseta manga curta; 
A camiseta deverá ter na frente 
nome e brasão. 
Camiseta vermelha em tecido pv 
(malha fria) que não desbote, gola 
careca, manga curta, nome do lado 
direito e brasão do corpo de 
bombeiros do estado de São Paulo 
do lado esquerdo no peito. As letras 
em tamanho padrão, nome na cor 
branca. Deverão ser bordados. 
27 - CAMISETA "G" 
15 - CAMISETA "M" 
 

  

05 14 Und  

Cinto na cor vermelha de lona, 
30mm largura; 
Comprimento variável, nas suas 
extremidades fivela de metal 
dourado, deverá ser em chapa com 
o brasão do "BOMBEIRO CIVIL", 30 
mm de altura e 40 mm comprimento, 
na outra extremidade ponteira do 
mesmo material e fivela dourada. 
 
02 - CINTO DE LONA TAMANHO 
0,90M  
01 - CINTO DE LONA TAMANHO 
1,00M 
07 - CINTO DE LONA TAMANHO 
1,10M 
03 - CINTO DE LONA TAMANHO 
1,20M 
01 - CINTO DE LONA TAMANHO 
1,30M 
 
 

  



 

 

06 28 Und 

Gandola masculina com gola; 
Com platina nos ombros com botões 
de pressão niquelados, fechamento 
frontal com zíper de metal, 
confeccionada em RIP STOP "cor 
16" (armação tela 1x1, gramatura 
260g/m2 (+/- 5%) composição 67 % 
CO/33% PES), com emblema 
(Bandeira do município de Ibitinga-
SP) no braço esquerdo e brasão 
(Bombeiros) no lado direito. 
08 - GANDOLA Nº 42 
04-  GANDOLA Nº 44 
04 - GANDOLA Nº 46 
08 - GANDOLA Nº 48 
02 - GANDOLA Nº 50 
02 - GANDOLA Nº 52 
 

  

07 28 Und 

Gorro com pala, confeccionado em 
RIP STOP – “cor 16” 
Bordado o logo do Corpo de 
Bombeiros - SP. Armação tela 1x1, 
gramatura 260g/m2 (+/- 5%), 
composição 67% CO/33% PES 
 

  

08 14 Und  

Japona masculina, confeccionada 
em RIP STOP – “cor 16” 
Com forro em matelassê fixo, 
fechamento frontal com zíper de 
metal, com vista com velcro em toda 
extensão e 02 botões de pressão 
niquelados, sem bolso superior, com 
02 bolsos inferiores embutidos 
inclinados, com platina nos ombros 
com botões de pressão niquelados, 
com elásticos nos punhos, com 
elásticos no cós, com emblema 
(Bandeira do Município de Ibitinga-
SP) no braço esquerdo. 
08 - "G" 
02 - "GG" 
04 - "M" 
 

  



 

 

09 14 Und 

Sunga vermelha em lycra com forro; 
Sunga vermelha tecido em lycra 
83% poliamida, 17% elastano, com 
forro 100% poliamida e corda para 
ajuste, com bordado na cor branca 
do lado esquerdo a cruz de salva-
vidas. 
09 - "G" 
05 - "M" 
 

  

TOTAL GERAL R$                    

 
Local de entrega: Corpo de Bombeiros. 
Transporte, carga e descarga, por conta do fornecedor. 
 
Pagamento: 30 (dias). 
 
 
 
Ibitinga/SP, 08 de dezembro de 2022. 
 
 

 

Jessica de Morais Baioni 
Departamento de compras e 

licitação 

 
 

RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO 

 


