
patíE.T.SA DE

^FAZENDA
RIO GRANDE
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COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS
PREGÃO PRESENCIAL ELETRÔNICO N" 112/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 166/2020

LOTE 03

Item 9 - 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: Branco

Reprovado, não apresentou amostra

Item 10 - 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: Azul

Reprovado, não apresentou amostra

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

Reprovado, não apresentou amostra

Avenida Venezuela, 247 - Eucaliptos - Fazenda rio Grande/Paraná-Tel: (41)
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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.

Reprovado, não apresentou amostra

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 coiuo 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 intema 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

Reprovado, não apresentou amostra

Item 15 - Biriba: 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.

Reprovado, não apresentou amostra

Avenida Venezuela, 247 - Eucaliptos - Fazenda rio Grande/Paraná -Tel: (41) 3608
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Item 16 - Biríba emborrachada: tarja de identificação na cor grafite, no tamanho 12cm x 2,5cm,
letras em alto-relevo na cor cinza, com contorno cinza

Reprovado, não apresentou amostra

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.

Reprovado, não apresentou amostra

LOTE 04

Item 18 - Farda Masculina: Gandola azul-marinho manga longa mascuIino.Tamanhos: n° 1 ao 6
Vide Termo de Referência

Reprovado, não apresentou amostra

Item 19 - Farda Masculina: Gandola azul-marinho manga curta masculino. Tamanhos: n° 1 ao 6
Vide Termo de Referência

Reprovado, não apresentou amostra

Avenida Venezuela, 247 - Eucaliptos - Fazenda rio Grande/Paraná -Tel: (41) 3601 ̂ 04
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Item 20 - Farda Masculina: Calça azul-marinho masculina. Tamanhos: n° 38 ao 56 Vide Termo de
Referência

Reprovado, não apresentou amostra

Item 21 - Farda Feminina: Gandola azul-marinho manga longa feminino. Tamanhos n° 1 ao 6
Vide Termo de Referência

Reprovado, não apresentou amostra

Item 22 - Farda Feminina: Gandola azul-marinho manga curta feminino. Tamanhos n° 1 ao 6 Vide
Termo de Referência

Reprovado, não apresentou amostra

Item 23 - Farda Feminina: Calça azul-marinho feminina. Tamanhos n® 36 ao 50 Vide Termo de
Referência

Reprovado, não apresentou amostra

Avenida Venezuela, 247 - Eucaliptos - Fazenda rio Grande/Paraná -Tel: (41) 36( 04
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Item 24 - Camiseta azul bebê, malha em poliviscose fio 30, na parte da frente com o brasão da
Guarda Municipal, serigrafado nas medidas de 8cm x 7cm. Costas: Serigrafado em forma de arco,
em letra maiúscula: "GUARDA MUNICIPAL", abaixo em linha reta "FAZENDA RIO GRANDE-
PR". Gola redonda. Tamanhos: PP ao XG

Reprovado, não apresentou amostra

Item 25 - jaqueta de náilon (manga com Ribana): Tecido externo: Nylon resinado azul-marinho,
tipo 70 dtex, 78/23, 100% poliamida com duas camadas repelentes. Jaqueta 100% náilon, em tecido
externo 100% náilon, gramatura 210 D, trama Twil.Tecido Interno: o forro interno com 5 (cinco)
onças de acrílico esponjoso. Ribanas das mangas e cintura com duas densidades; zíper frontal de
policarboneto; a ribana da cintura, em acrílico, com largura de 68 mm, densidade única, na cor azul-
marinho; as ribanas das mangas em acrílico, peça única, com duas intensidades, sendo na parte
superior com 45 mm; gola em ângulo reto e bicuda; os bolsos internos, um de cada lado com fecho
em velcro; platina dos ombros, com botão de pressão, na cor azulmarinho, devidamente alinhada;
bordado com o Brasão da Guarda Municipal, bordado nas cores originais, medindo 70 mm e 60 mm
de largura Contorno preto de 2 a 3 mm de espessura, bordado nas cores originais, no lado esquerdo
do peito; a bandeira do Município de Fazenda Rio Grande, em tecido, nas cores originais, medindo
80 mm X 60 mm, aplicada no braço esquerdo, a uma distância de 40 mm abaixo da costura do
ombro; Bandeira do estado do Paraná aplicado no braço direito a uma distância de 40 mm abaixo da
costura do ombro, medindo 80 mm x 60 mm; tarja em velcro, na cor azul-marinho, medindo 12cm x
2,5cm, aplicado no lado direito do peito, a uma distância de 160 mm da costura do ombro, abaixo
da tarja de velcro, um bolso embutido com abertura de lOOmm de largura e lOOmm de
profundidade. Vide Termo de Referência Tamanhos: PP ao XG

Reprovado, não apresentou amostra

Avenida Venezuela, 247 - Eucaliptos - Fazenda rio Grande/Paraná - Tel: (41) 3608 14
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Item 26 - Jaqueta de náilon (manga com botão): Tecido externo: Nylon resinado azul-marinho,
tipo 70 dtex, 78/23,100% poliamida com duas camadas repelentes. Jaqueta 100% náilon, em tecido
externo 100% náilon, gramatura 210 D, trama Twil. Tecido Interno: o forro interno com 5 (cinco)
onças de acrílico esponjoso. Ribanas das mangas e cintura com duas densidades; zíper frontal de
policarboneto; a ribana da cintura, em acrílico, com largura de 68 mm, densidade única, na cor azul-
marinho; Punho abotoável simples, com casa para 1 (um) botão, iniciando aproximadamente 2cm
após o osso do pulso, com 6cm de largura e Carcela com 2cm de largura e 18cm de comprimento,
peça única, com duas intensidades, sendo na parte superior com 45 mm; gola em ângulo reto e
bicuda; os bolsos internos, um de cada lado com fecho em velcro; platina dos ombros, com botão de
pressão, na cor azul-marinho, devidamente alinhada; bordado com o Brasão da Guarda Municipal,
bordado nas cores originais, medindo 70 mm e 60 mm de largura, Contomo preto de 2 a 3 mm de
espessura, bordado nas cores originais, no lado esquerdo do peito; a bandeira do Município de
Fazenda Rio Grande, em tecido, nas cores originais, medindo 80 mm x 60 mm, aplicada no braço
esquerdo, a uma distância de 40 mm abaixo da costura do ombro; Bandeira do estado do Paraná
aplicado no braço direito a uma distância de 40 mm abaixo da costura do ombro, medindo 80 mm x
60 mm; tarja em velcro, na cor azul-marinho, medindo 12cm x 2,5cm, aplicado no lado direito do
peito, a uma distância de 160 mm da costura do ombro, abaixo da tarja de velcro, um bolso
embutido com abertura de lOOmm de largura e 100 mm de profundidade. Tamanhos: PP ao XG

Reprovado, não apresentou amostra

Item 27 - Pulôver de lã: Confeccionado em lã 100% (cem por cento) acrílico, em 03 (três) fios, na
cor azul-marinho; decote modelo "V" com 20 mm de largura; ribana da cintura com 70 mm de
largura, do lado esquerdo do peito o Brasão da Guarda Municipal, bordado nas cores originais,
medindo 70 mm e 60 mm de largura. Tamanhos: PP ao XG

Reprovado, não apresentou amostra

Avenida Venezuela, 247 - Eucaliptos - Fazenda rio Grande/Paraná - Tel: (41) 3608 V
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Item 28 - Pulôver DE LÃ Administrativo: Pulôver em gola V, mangas longas com punhos em
forma de ribana (tecida em máquina tricô), com reforço na parte de traz, iniciando 5 do início dos
punhos passando 5 cm após os cotovelos em tecido com elastano (do mesmo tecido da
calça/camisa) tecido igual ao da Santista ou superior; Aplicação de bordado no peito esquerdo de
quem veste o Brasão da Guarda Municipal de Fazenda Rio Grande; Aplicação de bordado na manga
direita (de quem veste) da Bandeira do estado do Paraná; Aplicação de bordado na manga esquerda
(de quem veste) da Bandeira do Município de Fazenda Rio Grande. Tamanhos: PP ao XG Vide
Termo de Referência

Reprovado, não apresentou amostra

Item 29 - Colete sem forro: sem gola, tecido Techno Rip Stop 70% Pés. / 30% Colete sem forro:
sem gola, tecido Techno Rip Stop 70% Pés. / 30% acima do bolso superior direito bordada a
bandeira do MUNICÍPIO; Bolso frontal retangular lado direito, fechamento em velcro, contendo
porta-canetas, bolso na altura do peito, embutido sob o bolso direito, com abertura na vertical em
zíper resistente (na cor laranja); A meia altura, logo abaixo da linha da cintura, 02 (dois) outros
bolsos com fechamento em zíper resistente (na cor laranja), na posição horizontal, embutidos,
ocupando toda a extensão da parte inferior; 04 (quatro) bolsos independentes, porém geminados,
dois de cada lado, abaixo da linha da cintura, com fechamento em velcro sobre os dois bolsos;
Emblema da Defesa Civil do MUNICÍPIO, bordado, com 7,0 cm de comprimento, localizado acima
do bolso superior esquerdo. Faixa refletiva com 2,0 cm de largura, centralizada sobre a faixa, na cor
azul Royal, de 4,0 cm de largura a 6,0 cm abaixo da costura do ombro. Nas costas do colete deverá
ser bordado as inscrições "DEFESA CIVIL". Dentro do semicírculo deverá ser bordado a inscrição
"COMDEC". Faixa refletiva na parte superior. Para ajuste, na cintura deverão existir três níveis de
regulagens em botões metálicos de pressão. CONFORME FIGURA. VIDE TERMO DE
REFERÊNCIA. Tam. P ao G

Reprovado, não apresentou amostra

Avenida Venezuela, 247 - Eucaliptos - Fazenda rio Grande/Paraná - Tel: (41) 360^
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Item 30 - Camiseta manga curta - Uniforme Verão Tecido respirável com microporos de
ventilação nos pontos de maior contato com o corpo, com gola forrada e comprimento estendido
para uso por dentro da calça. No tecido Rip stop I-FIex: Mangas arraglan, e gola padre forrada e
entretelada, abermra frontal com zíper invertido com garagem para cursor, na mesma cor do tecido.
Frente e costas em malha com elastano na cor azul-marinho noite; Bordado na manga direita (de
quem veste) da Bandeira do estado do Paraná. Bordado na manga esquerda (de quem veste) da
Bandeira do Município de Fazenda Rio Grande. Bordado no peito do lado esquerdo, o Brasão da
Guarda Municipal. Parte lateral baixa: 100% poliamida - corpo e mangas. Tamanhos: n° PP a XG
Vide termo de referência

Reprovado, não apresentou amostra

Item 31 - Camiseta manga longa - Uniforme Verão Tecido respirável com microporos de
ventilação nos pontos de maior contato com o corpo, com gola forrada e comprimento estendido
para uso por dentro da calça. No tecido Rip stop I-Flex: Mangas arraglan, e gola padre forrada e
entretelada, abertura frontal com zíper invertido com garagem para cursor, na mesma cor do tecido.
Frente e costas em malha com elastano na cor azul-marinho noite; Bordado na manga direita (de
quem veste) da Bandeira do estado do Paraná. Bordado na manga esquerda (de quem veste) da
Bandeira do Município de Fazenda Rio Grande. Bordado no peito do lado esquerdo, o Brasão da
Guarda Municipal. Parte lateral baixa: 100% poliamida - corpo e mangas. Tamanhos: n° PP a XG
Vide termo de referência

Reprovado, não apresentou amostra

Avenida Venezuela, 247 - Eucaliptos - Fazenda rio Grande/Paraná - Tel; (41) 36
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LOTES

Item 32 - Túnica masculina: Túnica aberta na frente em toda extensão, fechada com quatro botões
metálico dourado de haste de 15 mm de diâmetro para vista, com 20 (vinte) mm de diâmetro, de
metal dourado, equidistantes, ficando o primeiro à altura do centro da pestana dos bolsos superiores
e o último em direção à parte superior da pestana dos bolsos inferiores, de corte anatômico,
ligeiramente cintado, de comprimento até pouco abaixo do entre pernas. Tecido: Gabardine 31/
Santista; Composição: 67%POLIÉSTER 33%ALGODÃO 265 G/M2 Cor: azulmarinho noite.
Tamanhos: SOB MEDIDA. Vide Termo de Referência

Aprovado corresponde a todas as especificações do edital

Avenida Venezuela, 247 - Eucaliptos - Fazenda rio Grande/Paraná -Tel: (41) 36 k ̂
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Item 33 - Calça masculina: Calça comprida confeccionada em corte reto, cós postiço entretelado
com 08 (oito) passantes disposto na frente, nos lados e atrás para receber o cinto. Fechamento por
meio de fecho metálico e zíper embutido com travetes no final da vista embutida. Frente com 2
(dois) bolsos retos nas laterais, com pesponto de 10 (dez) mm e com travetes nas extremidades. Na
parte de trás 2 (dois) bolsos embutidos com vivos e lapelas de 5 (cinco) cantos entretelados, duas
pences do cós até o início da lapela dos bolsos. Bainha simples com 50 (cinqüenta) mm. Tecido:
Gabardine 31/Santista Composição: 67%POLIÉSTER 33%ALGODÃO 265 G/M2 Cor: azul-
marinho noite - Tamanhos: SOB MEDIDA. Vide Termo de Referência

.  I- Ih-,

Aprovado corresponde a todas as especificações do edital

Avenida Venezuela, 247 - Eucaliptos - Fazenda rio Grande/Paraná—Tel: (41) 3608
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Item 34 - Túnica Feminina: Túnica cinturada de comprimento até a pelve. Frente com dois bolsos
inferiores embutidos e fechados por lapela de cantos arredondados e debruado simples. Dois
recortes na vertical unidos por meio de pences oblíquas saindo da cava até o comprimento. Gola
tipo paletó. Abertura frontal com fechamento por meio de 4 (quatro) botões metálico dourado de
haste de 15 mm de diâmetro para vista, com 20 (vinte) mm de diâmetro, de metal dourado,
equidistantes, mangas simples compridas e ajustadas. Tecido: Gabardine 31 / Santista Composição:
67%POLIÉSTER 33%ALGODÃO 265 G/M2 Cor: azulmarinho noite - 194013TC Tamanhos: SOB
MEDIDA. Vide Termo de Referência

Aprovado corresponde a todas as especificações do edital

Avenida Venezuela, 247 - Eucaliptos - Fazenda rio Grande/Paraná -Tel: (41) 3608 )4
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Item 35 - Saia Feminina: Saia social, reta e lisa em toda extensão, com abertura traspassada na
parte traseira com 100 (cem) mm a partir da barra. Cós anatômico medindo 45 (quarenta e cinco)
mm de largura, com cinco passadores para cinto e fechamento por meio de gancho metálico. Barra
de 40 (quarenta) mm reta e acabamento em ponto reto. Fechamento por zíper invisível de 180
(cento e oitenta) mm de comprimento aplicado na costura do centro da parte traseira e fecho
metálico. Internamente a saia deverá ser overlocada. Ecido: Gabardine 31/ Santista Composição:
67%POLIÉSTER 33%ALGODÃO 265 G/M2 Cor: azul-marinho noite - 194013TC Tamanhos:
SOB MEDIDA Vide Termo de Referência

Aprovado corresponde a todas as especificações do edital

Avenida Venezuela, 247 - Eucaliptos - Fazenda rio Grande/Paraná - Tel: (41) 36087
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Item 36 - Camisa MASCULINA Social Branca - Manga Longa: Confeccionada com corte de
camisa social com abertura frontal em toda extensão. De tricoline lisa sem bolsos. Fechamento por
meio de botões com dois furos número 18 (dezoito), aplicados no lado direto de quem está vestindo,
caseados na vertical equidistantes entre si, sendo o primeiro à altura da gola, fechando o colarinho e
o último à altura dos quadris. Punhos duplos medindo 60 (sessenta) mm de altura, fechado por
botões com dois furos número 18(dezoito). Colarinho duplo comum. Costuras as costuras devem
conter de 4 (quatro) a 4,5 (quatro e meio) pontos por centímetro. Fechamento das mangas,
fechamentos das laterais, fixação, pences, aplicação da gola: máquina reta ponto fixo. Overloque
em todas as partes desfiastes do tecido. Tecido: tecido base tricoline Composição: 50% algodão,
50% poliéster Cor: branca llOGOltc Tamanhos: SOB MEDIDA Vide Termo de Referência

Aprovado corresponde a todas as especificações do edital

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



P H E C • • J o 1 D £

f^^F^NDA
I  RIO GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PARANA

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

Item 37 - Camisa FEMININA Social Branca - Manga Longa: Confeccionada com corte de
camisa social com abertura frontal em toda extensão. De tricoline lisa sem bolsos. Fechamento por
meio de botões com dois furos número 18 (dezoito), aplicados no lado direto de quem está vestindo,
caseados na vertical equidistantes entre si, sendo o primeiro à altura da gola, fechando o colarinho e
o último à altura dos quadris. Punhos duplos medindo 60 (sessenta) mm de altura, fechado por
botões com dois furos número 18(dezoito). Colarinho duplo comum. Costuras as costuras devem
conter de 4 (quatro) a 4,5 (quatro e meio) pontos por centímetro. Fechamento das mangas,
fechamentos das laterais, fixação, pences, aplicação da gola: máquina reta ponto fixo. Overloque
em todas as partes desfiastes do tecido. Tecido: tecido base tricoline Composição: 50% algodão,
50% poliéster Cor: branca IlOBOltc Tamanhos: SOB MEDIDA. Vide Termo de Referência

/

Aprovado corresponde a todas as especificações do edital

Avenida Venezuela, 247 - Eucaliptos - Fazenda rio Grande/Paraná -Tel: (41) 36087704
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Item 38 - Gravata azul noturno Vide termo de referência.

Aprovado corresponde a todas as especificações do edital

Avenida Venezuela, 247 - Eucaliptos - Fazenda rio Grande/Paraná - Tel: (41) 360877Q
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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 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
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

Reprovado, não apresentou amostra

Item 40 - Camisa Social Masculina 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
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

Reprovado, não apresentou amostra

Avenida Venezuela, 247 - Eucaliptos - Fazenda rio Grande/Paraná - Tel; (41) 3608
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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: n° 38 ao 54 Vide termo de referência

Reprovado, não apresentou amostra

Item 42 - Camisa Social Feminina manga curta: Em tecido Ativittá; 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

Reprovado, não apresentou amostra

Avenida Venezuela, 247 - Eucaliptos - Fazenda rio Grande/Paraná - Tel: (41) 36087
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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

Reprovado, não apresentou amostra

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

Reprovado, não apresentou amostra

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

á- .o



FAZENDA
RIO GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PARANA

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

LOTE 07

Item 45 - Bota tática de cano alto: BOTA TÁTICA mod COMANDO DRY - COR: Preta
CABEDAL: Couro Graxo prensado hidrofugado pré-amaciado de 2,2mm, NANOX ou
MICROFRIBRA SIMILAR. - VERSÕES: 100% Impermeável (waterproof) - MEMBRANA
IMPERMEÁVEL & RESPIRAvEL;CLIMATEX - SELAGEM DE COSTURAS: Sim -ALTURA
MÉDIA DO CANO (n° 40, a partir do solo): 22 cm - 100% IMPERMEÁVEL ATÉ A ALTURA DE;
14 cm - NUMERAÇÃO DISPONÍVEL: 34 ao 46 (brasileiro) - GARANTIA CONTRA DEFEITOS
DE FABRICAÇÃO: Sim - MANUAL TÉCNICO DO PROPRIETÁRIO: Sim - FORRAÇÃO
INTERNA: Forro de comportamento ativo (forro inteligente) - PROTETOR INTERNO DO BICO:
Termo polímero de alta resistência, esp. 2,0 mm - PROTETOR INTERNO DO CALCANHAR:
Termo polímero de alta resistência, esp. 2,2 mm - REFORÇO EXTERNO: Borracha vulcanizada
anti-impacto e antiabrasao de 2mm - PESO MÉDIO (referência: pé n° 40): 770 g - SOLADO:
Amazonas Segall - RESISTÊNCIA DO SOLADO À ABRASÃO: Ótima - ADERÊNCIA DO
SOLADO (GRIP):ExceIente - PALMILHA ESTRUTURAL ESTABILIZADORA: Com diferentes
zonas de flexão e espessura e alma de aço temperado - PALMILHA INTERNA: almilha anti-
impacto, super confortável - CADARÇO: Poliéster com trama fina para não desfiar e ajustar com
maior facilidade Tamanho n° 34 ao 44

Aprovado corresponde a todas as especificações do edital

Avenida Venezuela, 247 - Eucaliptos - Fazenda rio Grande/Paraná -Tel: (41) 36087704
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Item 46 - Bota tática de cano baixo: BOTA TÁTICA mod COMANDO DRY - COR: Preta.
CABEDAL: Couro Graxo prensado hidrofugado pré-amaciado de 2,2mm, NANOX ou
MICROFRIBRA SIMILAR. - VERSÕES: 100% Impermeável (waterproof) - MEMBRANA
IMPERMEÁVEL & RESPIRÁVEL: CLIMATEX - SELAGEM DE COSTURAS: Sim - 100%
IMPERMEÁVEL ATÉ A ALTURA DE: 14 cm - NUMERAÇÃO DISPONÍVEL:34 ao 46
(brasileiro) - GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO : Sim - MANUAL TÉCNICO
DO PROPRIETÃRIO: Sim - FORRAÇÃO INTERNA: Forro de comportamento ativo (forro
inteligente) - PROTETOR INTERNO DO BICO: Termo polímero de alta resistência, esp. 2, O mm -
PROTETOR INTERNO DO CALCANHAR: Termo polímero de alta resistência, esp. 2,2 mm -
REFORÇO EXTERNO: Borracha vulcanizada anti-impacto e antiabrasao de 2mm - PESO MÉDIO
(referência: pé if 40) : 770 g - SOLADO: Amazonas Segall - RESISTÊNCIA DO SOLADO Ã
ABRASÃO: Ótima - ADERÊNCIA DO SOLADO (GRIP):Excelente - PALMILHA
ESTRUTURAL ESTABILIZADORA: Com diferentes zonas de flexão e espessura e alma de aço
temperado - PALMILHA INTERNA: palmilha anti-impacto super confortável - CADARÇO:
Poliéster com trama fina para não desfiar e ajustar com maior facilidade. Tamanho n° 34 ao 44

Aprovado corresponde a todas as especificações do edital

Avenida Venezuela, 247 - Eucaliptos - Fazenda rio Grande/Paraná - Tel: (41) 36087704
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LOTE 08

Item 3 - CONJUNTO EM NYLON IMPERMEÁVEL: Conjunto em nylon impermeável na cor
azul, com o brasão da Guarda Municipal no lado esquerdo do peito em material plástico (cristal),
nas costas em semicírculo GUARDA MUNICIPAL e horizontalmente logo abaixo FAZENDA RIO
GRANDE também em material plástico (cristal). Faixa refletiva na cor cristal com 5 cm de largura
em toda a volta, sendo a primeira a 25 cm abaixo da gola e a segunda 25 cm abaixo da primeira, na
manga a mesma fita refletiva a 14cm acima do punho em toda a volta da mesma, com costura
vulcanizada. Tamanhos:? ao GG

Avenida Venezuela, 247 - Eucaliptos - Fazenda rio Grande/Paraná-Tel: (41) 36087704
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Aprovado corresponde a todas as especificações do edital

Avenida Venezuela, 247 - Eucaliptos - Fazenda rio Grande/Paraná -Tel; (41) 36087704 4
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Item 13 Capa de chuva: em nylon emborrachado impermeável, cor azul-escuro. Comprimento até
os pés. Serigrafia: Serigrafado com o Brasão da Guarda Municipal, no lado esquerdo do peito, nas
cores originais, medindo 70 mm e 60 mm de largura, Contorno preto de 2 a 3 mm de espessura; no
braço esquerdo, a bandeira do Município de Fazenda Rio Grande, nas cores originais, medindo 80
mm X 60 mm; no braço direito a Bandeira do Estado do Paraná, nas cores originais, medindo 80
mm X 60 mm Nas costas, escrito em arco com letras na cor Branca "GUARDA MUNICIPAL".
Tamanhos: PP ao GG

I

Aprovado corresponde a todas as especificações do edital

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

Empresas que Apresentaram amostras:
POTENCIAL ASSESSOARIA, PROJETOS E TREINAMENTOS LTDA - Lote 5
PROBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP - Lote 7
DAVANTl COMÉRCIO MERCARTIL LTDA - EPP - Lote 8

Empresa que não apresentou amostra:
H. A. ERBE E CIA LTDA - Lotes 3, 4 e 6

Resultado Final

Aprovados:
Lote 5 (itens 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38).
Lote7 (itens 45 e 46).
Lote 8 (itens 3 e 13).

Reprovados:
Lote 3 (itens 9,10,11, 12,14, 15,16 e 17).
Lote 4 (itens 18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26, 27, 28, 29, 30 e 31).
Lote 6 (itens 39, 40, 41, 42, 43 e 44).

Frir-iane Cristina Dtto
-^s^tente Aduirús, rativo

Fancian^ tMátina Otto Pinheiro

Presidente

Comissão de Avaliação de Amostras
Portaria 034/2021

Priscila Erardt

Membro í^nTasisis
Comissão de Avaliação de Amostras

Portaria 034/2021

Eronita ApareciW Rosa Ferreira
Membro

Comissão de Av^ção de Amostras
Portaria^34/2021

Claúdio Moysés Araújo de Andrade
Mat. 349245

Secretaria Municipal de Defesa Social

lida Soares dos Santos

Mat. 268101

Secretaria Municipal de Defesa Social

Alison Andrei de Andrade Hibner

Mat. 355865

Secretaria Municipal de Defesa Social
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