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O limo. ORDENADOR DE DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO do Município de ITAITINGA/CE, Sr.
FRANCISCO ROBERTO DA SILVA, VEM no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 26 da Lei n°
8.666/93 e suas alterações posteriores, e considerando o que consta do presente Processo Administrativo de Adesão
n°002/2018, RATIFICAR a declaração de Adesão à Ata de Registro de Preços n° 2017.02.22.003 visando AQUISIÇÃO
EVENTUAL E FUTURA DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE
ENSINO DE ITAITINGA, proveniente do Pregão Presencial/Registro de Preços n° 2017.02,22.003, em favor do
fornecedor, conforme o quadro abaixo:
FORNECEDOR:
PAULO SERGIO SILVA OLIVEIRA - ME (COMERCIAL EXITHU'S).
CNPJ n°14.721.431/0001-51
LOTE 01
ITEM
01

02

ESPECIFICAÇÃO
CAMISETA REGATA INFANTIL: regata infantil em malha pv
67% poliéster 33% viscose na cor branca com gola
personalizada na cor branca com friso um amarelo e outro na
cor azul com o nome pacatuba em toda sua extensão gola e
cavas, na altura do peito esquerdo deverá conter o brasão do
município em etiqueta tafetá de alta definição termocolante
em suas cores padrões medindo 07cm de largura x 8cm de
altura.na frente abaixo do brasão duas faixas azul medindo
2cm de largura e uma amarela medindo 7cm em toda
extensão da camiseta com o nome pacatuba centralizado
medindo 27,5cm de largura 4,6 de altura na cor azul nas
costas deverá ser aplicado em silk-screen a bandeira do
município em sua cores padrão medindo 13cm de largura e
12,5cm de altura. acima do silk um pet termocolante com o
brasão do município em tafetá bordado em alta definição
medindo 6cm de altura por 6cm de largura em suas cores
padrões . na parte interna deverá conter uma etiqueta, com o
indicador do tamanho da peça, composição do tecido, razão
social do fabricante, cnpj do fabricante, símbolo indicativo do
tipo de lavagem a ser executada na peça e o país onde foi
fabricada, a linha ultilizada é 100% poliéster n° 120. a
camiseta deverá ser isenta de qualquer defeito que
comprometa sua apresentação e uso. todas as peças
deveram ser embaladas em saco plástico transparente com
10 (dez) peças por embalagem.
CONFORME MODELO
OMBROS E LATERAIS: deveram ser costurada
internamente em máquina overlook ponto cadeia.
BAINHA: da camiseta será rebatido em máquina galoneira
03 agulhas.
BERMUDA (SHORT 03106 ANOS)
confeccionada em
helanca Iight 100% poliéster na cor azul com elástico de 3cm
embutido, nas laterais deverá conter uma fita com bordado
de alta definição em tafetá com a bandeira e nome do
município em toda sua extensão medindo 3cm de largura, a
bermuda deverá ser costurada com máquina overlock de 2
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UND

1.997

R$ 29,90

R$
59.710,30
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1.997
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.

,

31 , 90

'

Prefeitura Municipal de Itaitinga - Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará
Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fones/Fax: 85 13377.1361

DE

3?
f_)

ITAITI NGA
9re4a6

04

agulhas na sua parte interna (gancho) e as barras das
pernas deverão ser rebatidas em máquina galoneira de 3
agulhas. na parte interna deverá conter uma etiqueta, com o
indicador do tamanho da peça, composição do tecido, razão
social do fabricante, cnpj do fabricante, símbolo indicativo do
tipo de lavagem a ser executada na peça e o pais onde foi
fabricada, a linha ultilizada é 100% poliéster n 0 120 e linha de
pesponto n° 40. a bermuda deverá ser insenta de qualquer
defeito que comprometa sua apresentação e uso. todas as
peças deveram ser embaladas em saco plástico transparente
com 10 (dez) peças por embalagem.
CAMISA GOLA POLO JUVENIL camisa em malha pv 67%
poliéster 33% viscose na cor branca, com gola e punhos
personalizados na cor branca com um friso amarelo e outro
azul com o nome do município na cor azul em toda sua
extensão. na altura do peito esquerdo deverá conter pet
bordado de alta definição em tafetá termocolante com o
brasão do município em suas cores padrão medindo 7cm de
largura x 8cm de altura. na frente abaixo do brasão duas
faixas na cor azul medindo 2cm de largura e uma amarela
medindo 7cm em toda extensão da camisa com o nome
pacatuba centralizado medindo 27,5cm de largura e 4,6cm
de altura na cor azul. nas costas deverá ser aplicado em silkscreen a bandeira do município em suas cores padrão
medindo 13,5cm de largura e 15cm de altura. acima do silk
um pet termocolante com o brasão do município em tafetá
bordado em alta definição medindo 6cm de altura e 6cm de
largura em suas cores padrão na parte interna deverá
conter uma etiqueta, com o indicador do tamanho da peça,
composição do tecido, razão social do fabricante, cnpj do
fabricante, símbolo indicativo do tipo de lavagem a ser
executada na peça e o país onde foi fabricada, a linha
ultilizada é 100% poliéster n°120. a camiseta deverá ser
isenta de qualquer defeito que comprometa sua
apresentação e uso. todas as peças deveram ser embaladas
em saco plástico transparente com 10 (dez) peças por
embalagem.
CONFORME MODELO
OMBROS, MANGAS E LATERAIS: deverão ser costuradas
internamente em máquina overlock ponto cadeia.
BAINHA: deverão ser rebatidas em máquina galoneira 3
agulhas.
CAMISA GOLA POLO ADULTO camisa em malha pv 67%
poliéster 33% viscose na cor branca, com gola e punhos
personalizados na cor branca com um friso amarelo e outro
azul com o nome do município na cor azul em toda sua
extensão. na altura do peito esquerdo deverá conter um pet
bordado de alta definição em tafetá termocolante com
brasão do município em suas cores padrão medindo 7cm de
largura x 8cm de altura, na frente abaixo do brasão duas
faixas azul medindo 2cm de largura e uma amarela medindo
7cm em toda extensão da camiseta com o nome pacatuba
centralizado medindo 27,5cm largura 4,6 altura na cor azul.
nas costas deverá ser aplicado em silk-screen a bandeira do
município em suas cores padrão medindo 13,5cm de largura
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UNO

3.237

R$ 41,98

R$
13588926

UNO

2.570

R$ 45,90

R$
11796300
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e 15cm de altura. acima do silk deverá ser aplicado um pet
termocolante com o brasão do município em tafetá bordado
em alta definição medindo 6cm de altura por 6cm de largura
em suas cores padrão. na parte interna deverá conter uma
etiqueta, com o indicador do tamanho da peça, composição
do tecido, razão social do fabricante, cnpj do fabricante,
símbolo indicativo do tipo de lavagem a ser executada na
peça e o país onde foi fabricada, a linha ultilizada é 100%
poliéster n 0 120. a camiseta deverá ser isenta de qualquer
defeito que comprometa sua apresentação e uso. todas as
peças deveram ser embaladas em saco plástico transparente
com 10 (dez) peças por embalagem.
CONFORME MODELO
OMBROS, MANGAS E LATERAIS: deverão ser costuradas
internamente em máquina overlock ponto cadeia.
BAINHA: deverá ser rebatida em máquina galoneira 3
agulhas.
CAMISA GOLA POLO EJA
camisa em malha pv 67%
poliéster 33% viscose na cor branca, com gola e punhos
personalizados na cor branca com um friso amarelo e outro
azul com o nome do município na cor azul em toda sua
extensão. na altura do peito esquerdo deverá conter um pet
bordado de alta definição em tafetá termocolante com o
brasão do município em suas cores padrão medindo 7cm de
largura x 8cm de altura, frente abaixo do brasão duas faixas
azul medindo 2cm de largura e uma amarela medindo 7cm.
em toda extensão da camisa com o nome pacatuba
centralizado medindo 27,5cm largura 4,6cm de altura na cor
azul. nas costas deverá ser aplicado em silk-screen a
bandeira do município em suas cores padrão medindo
13,5cm de largura e 15cm de altura. e abaixo da bandeira o
nome eia e acima do silk um pet termocolante com o brasão
do município em tafetá bordado em alta definição medindo
6cm de altura por 6cm da largura em suas cores padrão na
parte interna deverá conter uma etiqueta, com o indicador do
tamanho da peça, composição do tecido, razão social do
fabricante, cnpj do fabricante, símbolo indicativo do tipo de
lavagem a ser executada na peça e o país onde foi
fabricada, a linha ultilizada é 100% poliéster n 0120. a
camiseta deverá ser isenta de qualquer defeito que
comprometa sua apresentação e uso. todas as peças
deverão ser embaladas em saco plástico transparente com
10 (dez) peças por embalagem.
CONFORME MODELO
OMBROS, MANGAS E LATERAIS: deverão ser costuradas
internamente em máquina overlock ponto cadeia.
BAINHA: deverá ser rebatida em máquina galoneira 3
agulhas.
MOCHILA INFANTIL em pvc 100% poliéster na cor azul
com frisos plásticos na cor branca, alças em pvc 600
medindo 23cm de altura e 04 cm de largura e complemento
da alça em polipropileno 100% na cor azul com uma grega
em tafetá bordada de alta definição com nome do município
na cor azul medindo 1,8mm em toda sua extensão com
largura de 25mm e passador NQ 25 na cor azul, contendo
-

UND

72

R$ 45,90

R$
3 304 80

UND

1.997

R$ 39,90

R
79 680 30
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01
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dois compartimentos, sendo um deles bolso externo na cor
branca com a estampa da bandeira do município em silkscreen com tinta vinilica a base de solvente, medindo 13,5cm
de altura x 15cm de largura. bolsa medindo 37cm de altura x
26cm de largura, sendo admitida variação de 1,5cm para
mais ou menos.
CONFORME MODELO.
MOCHILA TRANSVERSAL em pvc 100% poliéster na cor
azul com frisos plásticos na cor branca, e cursor niquilado
alça em polipropileno 100% medindo im na cor azul com
uma grega em tafetá bordada de alta definição com nome do
município na cor azul medindo 1,8mm em toda sua extensão
com largura de 40mm e passador NQ 40 na cor preta,
contendo dois compartimentos, sendo um deles bolso
externo na cor branca com a estampa da bandeira do
município em silk-screen com tinta vinilica a base de
solvente, medindo 13,5cm de altura x 15cm de largura. bolsa
medindo 35cm de largura x 50cm de altura, sendo admitida
variação de 1,5cm para mais ou menos, conforme modelo.
-

UND

R$ 39 70

5 879

'
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ESPECIFICAÇÃO

UND

QTD

SANDALIA INFANTIL, anatômica, confeccionada em pvc
(cloreto de povinila), com dureza de 60%, virgem, na cor preta,
unissex, alça injetada em pvc 100% virgem na cor preta,
palmilha em pvc 100% virgem na cor preta, modelo tipo papete
com um fecho em velcro na parte do tornozelo, com etiqueta
em pvc 100% virgem da bandeira do município no fecho
superior.

UND

7.876

1

VR UNIT

R$ 38,50

233.396,30

VR TOTAL

303 226 00

VALOR TOTAL: R$ 996.874,26 (novecentos e noventa e seis mil oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e seis
centavos).

Desta forma, nos termos do art. 26 da Lei n° 8.666193, venho comunicar a Senhor ORDENADOR DE
DESPESA da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, da presente declaração, para que proceda, de acordo com a devida
ratificação.
ITAITINGA/CE, 14 de março de 2018.

' FRANCISCO ROBERTO DAILVA
ORDENADOR DE DESPESAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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