
PREFEITURA OE

FÀZENDA
RIO GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS
PARANA

AVALIAÇAO DE AMOSTRAS
PREGÃO PRESENCIAL ELETRÔNICO N° 112/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 166/2020

LOTE 03

Item 9 - Fiei Profissional em Nyion medindo aproximadamente 1 metro de comprimento em sua
extremidade maior e 70cm de comprimento em sua extremidade menor, sendo todo trançado em sua
parte superior, com 2 mosquetÕes giratórios em cada uma de suas extremidades para fixação do
apito e revólver. Cor: Branco

Fracassado

Item 10 - Fie! Profissional em Nylon medindo aproximadamente 1 metro de comprimento em sua
extremidade maior e 70cm de comprimento em sua extremidade menor, sendo todo trançado em sua
parte superior, com 2 mosquetões giratórios em cada uma de suas extremidades para fixação do
apito e revólver. Cor: Azul

Fracassado

Item 11 - Fiel Profissional em Nylon medindo aproximadamente 1 metro de comprimento em sua
extremidade maior e 70cm de comprimento em sua extremidade menor, sendo todo trançado em sua
parte superior, com 2 mosquetões giratórios em cada uma de suas extremidades para fixação do
apito e revólver. Cor: Amarelo

Fracassado

Item 12 - Fiel Profissional em Nylon medindo aproximadamente 1 metro de comprimento em sua
extremidade maior e 70cm de comprimento em sua extremidade menor, sendo todo trançado em sua
parte superior, com 2 mosquetões giratórios em cada uma de suas extremidades para fixação do
apito e revólver. Cor: Preto.

Fracassado

Avenida Venezuela, 247 - Eucalipto - Fazenda rio Grande/Paraná - Tel: (41) 36087704



PREFEITURA OE

R^NDA
RIO GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PARANÁ
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

Item 14 - Boina Preta: Fabricada com feltro de pura lã 100%, impermeabilizada, espessura 3,0
mm, gramatura 800 g/m2, e resistência a tração do feltro de 35 Kgf, fabricada de forma circular,
diâmetro variável de acordo com os tamanhos especificados, com aba do lado esquerdo preso por
um botão de pressão na cor preta. Forrada com tecido na cor preta, composição de 38% poliéster e
62% algodão, e 54 fios no urdume e 28 fios na trama e 99 g/m2, debruada com vaqueta de couro na
cor preta com 0,7 mm (+/- 0,1 mm) de espessura e 10 mm de diâmetro por onde corre um fitilho na
cor preta na composição 72% polipropileno e 28% algodão, largura mínima de 7 mm e espessura
máxima de 1 mm e resistência a tração com mínimo de 40 kgf, estinado ao ajuste da boina e na
parte interna possui um reforço em forma de semicírculo de 50 x 80 mm, aplicado no quarto
anterior do lado direito destinado a receber o distintivo de cobertura de acordo com o posto ou
graduação, com 4,2 cm de diâmetro, fixado na lateral direita das boinas, a 7,0 cm do eixo frontal
que liga o cordão de regulagem à parte central. A aba no seu limite inferior possui dois ilhoses de
alumínio na cor preta, separados com 70 mm um do outro no sentido transversal e a 40 mm da base,
destinado a facilitar a circulação de ar. Entre ilhoses é aplicado um botão de pressão que justamente
com a fêmea que é colocada a 10 mm da base, completam o acabamento da boina, a ser usada com
o botão fechado. Tamanhos: n°54 ao 64

Fracassado

Item 15 - Biríba: tarja de identificação na cor azul marinho, no tamanho 12cm x 2,5cm, bordados
na cor branco e dourado, com contorno bordado na cor branca ou dourada, com espessura de 5mm.

Fracassado

Item 16 - Biriba emborrachada: tarja de identificação na cor grafite, no tamanho 12cm x 2,5cm,
letras em alto-relevo na cor cinza, com contorno cinza

Fracassado

Item 17 - Cinto em nylon: cor azul-marinho noite, largura 3,5 cm, comprimento 29,3000
4.102,0000

1,30 m, fivela rolete niquelada tipo militar com brasão da GUARDA MUNICIPAL.

Cl

Fracassado
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LOTE 06

Item 39 - Camisa Social Masculina manga curta: Em tecido Ativitta; Camisa com colarinho
inteiriço, e transpasse (pé de gola) com botào (mesma cor do tecido) e caseado no sentido
horizontal, frente aberta com fechamento através de 6 botões / caseados, vista macho, mangas
curtas com bainhas fixas, platinas entreteladas nos ombros presas por botão e caseado, 2 bolsos
chapados com cantos chanfrados e prega macho ao centro, fechados por portinholas em forma de
bicos entretelados presos por botão e caseado, sendo que a portinhola esquerda (de quem veste) com
abertura para caneta e acima da portinhola direita (de quem veste) aplicação de fecho de contato
para tarja de identificação; costas com pala em tecido duplo. Dois caseados no sentido verticais
centralizadas acima da portinhola esquerda (de quem veste) distantes l,5cm acima da portinhola e a
um do outro. Aplicação na manga direita (de quem veste) da Bandeira do Estado do Paraná;
Aplicação na manga esquerda (de quem veste) do Bandeira do Município de Fazenda Rio Grande;
Sobre o bolso esquerdo, distante 2 cm da lapela do bolso, será costurado em máquina reta o brasão
da Guarda Municipal, bordado nas cores originais. Tamanhos: n° 01 ao 06 Vide termo de referência

•  1 . • ,V : •

Aprovado corresponde a todas as especificações do edital
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Item 40 - Camisa Social Masculina manga longa: Em tecido Ativitta; Camisa com colarinho
inteiriço, e transpasse (pé de gola) com botào (mesma cor do tecido) e caseado no sentido
horizontal, frente aberta com fechamento através de 6 botões / caseados, vista macho, mangas
curtas com bainhas fixas, platinas entreteladas nos ombros presas por botão e caseado, 2 bolsos
chapados com cantos chanfrados e prega macho ao centro, fechados por portinholas em forma de
bicos entretelados presos por botão e caseado, sendo que a portinhola esquerda (de quem veste) com
abertura para caneta e acima da portinhola direita (de quem veste) aplicação de fecho de contato
para tarja de identificação; costas com pala em tecido duplo. Dois caseados no sentido vertical
centralizado acima da portinhola esquerda (de quem veste) distantes l,5cm acima da portinhola e a
um do outro. Aplicação na manga direita (de quem veste) da Bandeira do Estado do Paraná;
Aplicação na manga esquerda (de quem veste) do Bandeira do Município de Fazenda Rio Grande;
Sobre o bolso esquerdo, distante 2 cm da lapela do bolso, será costurado em máquina reta o brasão
da Guarda Municipal, bordado nas cores originais. Tamanhos: n° 01 ao 06 Vide termo de referência

Aprovado corresponde a todas as especificações do edital
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Item 41 - Calça Social Masculina: Em tecido ativittá; Cós postiço entretelado de 4,5 cm com
enchance traseira, fechamento através de fecho metálico, 7 passantes inseridos na parte inferior do
cós, sendo que na parte traseira um deles esteja centralizado, vista com zíper embutido, uma prega
em cada dianteiro; 2 bolsos dianteiros embutidos com abertura tipo faca; na frente esquerda (de
quem veste) um bolsinho tipo relogio embutido rente ao cós com 6cm de abertura; traseiro com
pences e 2 bolsos embutidos com vivos de Icm de largura fechado por portinholas 5 cantos
entreteladas. Tamanhos: xf 38 ao 54 Vide termo de referência

Aprovado corresponde a todas as especificações do edital
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Item 42 - Camisa Social Feminina manga curta: Em tecido Ativitta; Camisa com colarinho
inteiriço, e transpasse (pé de gola) com botão (mesma cor do tecido) e caseado no sentido
horizontal, frente aberta com fechamento através de 6 botões / caseados, vista macho, mangas
curtas com bainhas fixas, platinas entreteladas nos ombros presas por botão e caseado, 2 bolsos
chapados com cantos chanfrados e prega macho ao centro, fechados por portinholas em forma de
bico entretelado presos por botão e caseado, sendo que a portinhola esquerda (de quem veste) com
abertura para caneta e acima da portinhola direita (de quem veste) aplicação de fecho de contato
para tarja de identificação; costas com pala em tecido duplo. Dois caseados no sentido vertical
centralizado acima da portinhola esquerda (de quem veste) distantes l,5cm acima da portinhola e a
um do outro. Aplicação na manga direita (de quem veste) da Bandeira do Estado do Paraná;
Aplicação na manga esquerda (de quem veste) do Bandeira do Município de Fazenda Rio Grande;
Sobre o bolso esquerdo, distante 2 cm da lapela do bolso, será costurado em máquina reta o brasão
da Guarda Municipal, bordado nas cores originais. Tamanhos: rf 01 ao 06 Vide termo de referência

r

Aprovado corresponde a todas as especificações do edital
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Item 43 - Camisa Social Feminina manga longa: Em tecido Ativitta; Camisa com colarinho
inteiriço, e transpasse (pé de gola) com botão (mesma cor do tecido) e caseado no sentido
horizontal, frente aberta com fechamento através de 6 botões / caseados, vista macho, mangas
curtas com bainhas fixas, platinas entreteladas nos ombros presas por botão e caseado, 2 bolsos
chapados com cantos chanfrados e prega macho ao centro, fechados por portinholas em forma de
bico entretelado presos por botão e caseado, sendo que a portinhola esquerda (de quem veste) com
abertura para caneta e acima da portinhola direita (de quem veste) aplicação de fecho de contato
para tarja de identificação; costas com pala em tecido duplo. Dois caseados no sentido vertical
centralizado acima da portinhola esquerda (de quem veste) distantes l,5cm acima da portinhola e a
um do outro. Aplicação na manga direita (de quem veste) da Bandeira do Estado do Paraná;
Aplicação na manga esquerda (de quem veste) do Bandeira do Município de Fazenda Rio Grande;
Sobre o bolso esquerdo, distante 2 cm da lapela do bolso, será costurado em máquina reta o brasão
da Guarda Municipal, bordado nas cores originais. Tamanhos: n° 01 ao 06 Vide termo de referência

Aprovado corresponde a todas as especificações do edital
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Item 44 - Calça Social Feminina: Em tecido ativittá; Cós postiço entretelado de 4,5 cm com
enchance traseira, fechamento através de fecho metálico, 7 passantes inseridos na parte inferior do
cós, sendo que na parte traseira um deles esteja centralizado, vista com zíper embutido, uma prega
em cada dianteiro; 2 bolsos dianteiros embutidos com abertura tipo faca; na frente esquerda (de
quem veste) um bolsinho tipo relógio embutido rente ao cós com 6cm de abertura; traseiro com
pences e 2 bolsos embutidos com vivos de Icm de largura fechado por portinholas 5 cantos
entreteladas. Tamanhos: n° 36 ao 48 Vide termo de referência

Aprovado corresponde a todas as especificações do edital «P
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A Sra. Nelsi Bervian Neves representante da Empresa POTENCIAL ASSESSOARIA,
PROJETYOS E TREINAMENTOS LTDA participou da sessão de Avaliação de Amostras.

Resultado Final

Aprovados:
POTENCIAL ASSESSOARIA, PROJETOS E TREINAMENTOS LTDA - Lote 6 (itens 39, 40, 41,
42, 43 e 44).

Lote 3 (itens 9,10,11,12,14,15,16 e 17) Fracassado.

Fanciane Cristma Otto Pinheiro

Presidente

Comissão de Avaliação de Amostras
Portaria 034/2021

Eronita Apareciw^fera Ferreira
Membro

Comissão de Avaliação de Amostras
Portaria 034/Í021

Claúdio M)ays^0§/^^jo de Andrade
Mat. 349245

Secretaria Municipal de I^^a Social

Tat. 355188

Secretaria Municipal de Defesa Social

Priscila Erardt

Membro

Comissão de Avaliação de Amostras
Portaria 034/2021

Helton M&noei Leão

Mat. 351683

Secretaria Municipal de Defesa Social

Maria Natalina Málaguis
Mat. 269201

Secretaria Municipal de Defesa Social
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