
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 008/2023 – Pregão Eletrônico Nº 055/2022.
FORNECEDOR REGISTRADO: FOCO, CRIAR E INOVAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E 
CONFECÇÕES EIRELI-ME. 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE UNIFORME, BERMUDAS MASCULINAS E BERMUDAS
FEMININAS DE UNIFORMES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, através do Sistema de Registro de Preços.

LOTE 1 - AMPLA CONCORRÊNCIA

Descrição do Objeto Unid. Quant. Marca Valor Unit. Valor Total

BERMUDA FEMININA:  Bermuda confeccionada em tactel,  na cor
azul - pantone azul 307 c, 100% poliéster, com gramatura de 167
g/m².  deverá  conter  na  parte  inferior,  regulador  (deverá  ter  as
dimensões  aproximadas  de  2,20cm  por  0,80cm  e  deverá  ser
utilizado  modelo  encontrado  no  mercado)  na  cor  azul  e  elástico
roliço (com espessura compatível com a largura da bainha e com o
espaçamento do ilhós) na cor azul: 60% poliéster e 40% látex. o
acabamento nas pernas deverá ser em bainha com largura de 1,5
cm para passagem do elástico roliço e deverá ser perfurada com
dois ilhós para o fechamento com o regulador. deverá ser utilizado
ilhós de material plástico na lateral da bermuda e deverá ser em cor
compatível  com a do tecido utilizado na bermuda.  o tamanho do
ilhós deverá ser compatível com a largura da bainha especificada
neste  termo  de  referência.  detalhes  nas  laterais  (debrum  -
embutido)  dimensão  de  4  mm  exposto,  na  cor  branca,
confeccionado em tactel,  100% poliéster,  com gramatura de 167
g/m².  na  frente  da  bermuda,  na  perna  esquerda,  deverá  conter
brasão da pmci, silkado na cor branca, distância da barra de 4 cm,
conforme desenho. a linha utilizada deverá ser compatível com o
material da peça. elástico de 4 cm de largura na cintura, rebatido na
colarete,  com  linha  na  mesma  cor  do  tactel,  azul.  deverão  ser
utilizadas 04 (quatro) costuras no elástico das bermudas (1 por cm).
bolsos:  bolso  tipo  faca  nas  laterais,  (frente)  e  bolso  sobreposto
atrás, do lado direito, sem lapela, com fechamento em velcro na cor
azul, confeccionado em tactel, 100% poliéster e gramatura de 167
g/m². a bermuda deverá constar etiqueta de identificação na parte
posterior  que identifique o tamanho e a  composição do material;
nome e razão social e/ou marca registrada - cnpj (identificação do
responsável  pelo  produto);  nome  das  fibras  ou  filamentos
(identificação  das  fibras  ou  filamentos  têxteis  que  compõem  o
produto e os seus respectivos percentuais; tratamentos e cuidados
para conservação (informações necessárias para que o consumidor
saiba como conservar o produto - lavagem, alvejamento, secagem,
passadoria) em letras arial no tamanho proporcional as informações
solicitadas.  poderá  ser  disponibilizado  em  alta  definição  o  silk
screen da peça para o vencedor do certame. 

UND 11.250 INOVAÇÃO R$ 12,39 R$ 139.387,50

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 139.387,50

LOTE 2 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP

Descrição do Objeto Unid. Quant. Marca Valor Unit. Valor Total

BERMUDA FEMININA: Bermuda confeccionada em tactel,  na cor
azul - pantone azul 307 c, 100% poliéster, com gramatura de 167
g/m².  deverá  conter  na  parte  inferior,  regulador  (deverá  ter  as
dimensões  aproximadas  de  2,20cm  por  0,80cm  e  deverá  ser
utilizado  modelo  encontrado  no  mercado)  na  cor  azul  e  elástico
roliço (com espessura compatível com a largura da bainha e com o
espaçamento do ilhós) na cor azul: 60% poliéster e 40% látex. o
acabamento nas pernas deverá ser em bainha com largura de 1,5
cm para passagem do elástico roliço e deverá ser perfurada com
dois ilhós para o fechamento com o regulador. deverá ser utilizado
ilhós de material plástico na lateral da bermuda e deverá ser em cor
compatível  com a do tecido utilizado na bermuda.  o tamanho do
ilhós deverá ser compatível com a largura da bainha especificada
neste  termo  de  referência.  detalhes  nas  laterais  (debrum  -
embutido)  dimensão  de  4  mm  exposto,  na  cor  branca,
confeccionado em tactel,  100% poliéster,  com gramatura de 167
g/m².  na  frente  da  bermuda,  na  perna  esquerda,  deverá  conter
brasão da pmci, silkado na cor branca, distância da barra de 4 cm,
conforme desenho. a linha utilizada deverá ser compatível com o
material da peça. elástico de 4 cm de largura na cintura, rebatido na
colarete,  com  linha  na  mesma  cor  do  tactel,  azul.  deverão  ser
utilizadas 04 (quatro) costuras no elástico das bermudas (1 por cm).
bolsos:  bolso  tipo  faca  nas  laterais,  (frente)  e  bolso  sobreposto
atrás, do lado direito, sem lapela, com fechamento em velcro na cor
azul, confeccionado em tactel, 100% poliéster e gramatura de 167
g/m². a bermuda deverá constar etiqueta de identificação na parte
posterior  que identifique o tamanho e a  composição do material;
nome e razão social e/ou marca registrada - cnpj (identificação do
responsável  pelo  produto);  nome  das  fibras  ou  filamentos
(identificação  das  fibras  ou  filamentos  têxteis  que  compõem  o
produto e os seus respectivos percentuais; tratamentos e cuidados
para conservação (informações necessárias para que o consumidor
saiba como conservar o produto - lavagem, alvejamento, secagem,
passadoria) em letras arial no tamanho proporcional as informações
solicitadas.  poderá  ser  disponibilizado  em  alta  definição  o  silk
screen da peça para o vencedor do certame. 

UND 3.750 INOVAÇÃO R$ 12,39 R$ 46.462,50

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 46.462,50
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LOTE 3 - AMPLA CONCORRÊNCIA

Descrição do Objeto Unid. Quant. Marca Valor Unit. Valor Total

BERMUDA TACTEL MASCULINA:  Bermuda  masculina  -  modelo
tradicional.  bermuda  tradicional,  confeccionada  em tactel,  na  cor
azul - pantone azul 307 c, 100% poliéster e gramatura de 167 g/m².
detalhes  nas  laterais  (debrum  -  embutido)  dimensão  de  4  mm
exposto, na cor branca, confeccionado em tactel, 100% poliéster e
gramatura de 167 g/m². na frente da bermuda, na perna esquerda,
deverá conter brasão da pmci, silkado na cor branca, distância da
barra  de 4cm, conforme desenho.  elástico de 4cm de largura na
cintura,  rebatido na colarete,  com linha na mesma cor  do tactel,
azul.  deverão ser  utilizadas 04 (quatro)  costuras no elástico  das
bermudas (1 por cm). bolsos: bolso tipo faca nas laterais, (frente) e
bolso  sobreposto,  atrás,  do  lado  direito,  sem  lapela,  com
fechamento em velcro na cor azul, confeccionado em tactel, 100%
poliéster  e  gramatura  de  167  g/m².  o  acabamento  das  costuras
deverá  ser  feito  com máquina  interlock  05  fios.  a  linha  utilizada
deverá ser compatível com o material da peça. A bermuda deverá
constar etiqueta de identificação na parte posterior que identifique o
tamanho  e a  composição do material;  nome e razão social  e/ou
marca registrada - cnpj (identificação do responsável pelo produto);
nome das fibras ou filamentos (identificação das fibras ou filamentos
têxteis que compõem o produto e os seus respectivos percentuais;
tratamentos e cuidados para conservação (informações necessárias
para que o consumidor saiba como conservar o produto - lavagem,
alvejamento,  secagem,  passadoria)  em  letras  arial  no  tamanho
proporcional as informações solicitadas. poderá ser disponibilizado
em alta definição o silk screen da peça para o vencedor do certame.

UND 11.250 INOVAÇÃO R$ 12,40 R$ 139.500,00

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 139.500,00

LOTE 4 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP

Descrição do Objeto Unid. Quant. Marca Valor Unit. Valor Total

BERMUDA TACTEL MASCULINA:  Bermuda  masculina  -  modelo
tradicional.  bermuda  tradicional,  confeccionada  em tactel,  na  cor
azul - pantone azul 307 c, 100% poliéster e gramatura de 167 g/m².
detalhes  nas  laterais  (debrum  -  embutido)  dimensão  de  4  mm
exposto, na cor branca, confeccionado em tactel, 100% poliéster e
gramatura de 167 g/m². na frente da bermuda, na perna esquerda,
deverá conter brasão da pmci, silkado na cor branca, distância da
barra  de 4cm, conforme desenho.  elástico de 4cm de largura na
cintura,  rebatido na colarete,  com linha na mesma cor  do tactel,
azul.  deverão ser  utilizadas 04 (quatro)  costuras no elástico  das
bermudas (1 por cm). bolsos: bolso tipo faca nas laterais, (frente) e
bolso  sobreposto,  atrás,  do  lado  direito,  sem  lapela,  com
fechamento em velcro na cor azul, confeccionado em tactel, 100%
poliéster  e  gramatura  de  167  g/m².  o  acabamento  das  costuras
deverá  ser  feito  com máquina  interlock  05  fios.  a  linha  utilizada
deverá ser compatível com o material da peça. 
A  bermuda  deverá  constar  etiqueta  de  identificação  na  parte
posterior  que identifique o tamanho e a  composição do material;
nome e razão social e/ou marca registrada - cnpj (identificação do
responsável  pelo  produto);  nome  das  fibras  ou  filamentos
(identificação  das  fibras  ou  filamentos  têxteis  que  compõem  o
produto e os seus respectivos percentuais; tratamentos e cuidados
para conservação (informações necessárias para que o consumidor
saiba como conservar o produto - lavagem, alvejamento, secagem,
passadoria) em letras arial no tamanho proporcional as informações
solicitadas.  poderá  ser  disponibilizado  em  alta  definição  o  silk
screen da peça para o vencedor do certame. 

UND 3.750 INOVAÇÃO R$ 12,40 R$ 46.500,00

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 46.500,00

LOTE 5 - AMPLA CONCORRÊNCIA

Descrição do Objeto Unid. Quant. Marca Valor Unit. Valor Total

CAMISA  TRADICIONAL  -  MODELO  TRADICIONAL:  Camisa
tradicional:  confeccionada  na  cor  branca,  em  meia  malha,  pv,
composta de: aproximadamente 67% poliéster e 33% viscose, com
anti-pilling, largura de 180cm e 185 g/m². gola confeccionada na cor
azul (conforme anexo referente a paleta de cores) com ribana de
1,5cm. a ribana deverá ser costurada com máquina colarete 03 fios,
e deverá ser na composição aproximada de 95% poliéster e 5%
elastano, na gramatura de aproximadamente 290 g/m². na frente da
camisa  deverá  conter  o  brasão  da  pmci  silkado  a  06  cores
(conforme anexo referente a paleta de cores) e tarjas na cor azul
vazada: (conforme desenho) impressão em silkscreen. nas costas
da camisa deverá conter escrito na fonte arial  em silk a seguinte
frase:  prefeitura  municipal  de cachoeiro  de itapemirim,  (conforme
desenho), na cor azul (conforme anexo referente a paleta de cores),
centralizado.  as  costuras  de  fechamento  lateral  e  ombros  das
camisas  deverão  ser  feitas  na  máquina  overlock  03  fios  e  o
acabamento nas mangas e bainha na máquina colorete 03 fios, com
largura com 1,5 cm. a linha utilizada deverá ser compatível com o
material da peça. a camisa deverá constar etiqueta de identificação
na parte  posterior  que identifique o tamanho e a  composição do
material;  nome  e  razão  social  e/ou  marca  registrada  -  cnpj
(identificação  do  responsável  pelo  produto);  nome  das  fibras  ou
filamentos  (identificação  das  fibras  ou  filamentos  têxteis  que
compõem o produto e os seus respectivos percentuais; tratamentos
e cuidados para conservação (informações necessárias para que o

UND 45.000 INOVAÇÃO R$ 10,61 R$ 477.450,00
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consumidor  saiba  como  conservar  o  produto  -  lavagem,
alvejamento,  secagem,  passadoria)  em  letras  arial  no  tamanho
proporcional as informações solicitadas. poderá ser disponibilizado
em alta definição o silk screen da peça para o vencedor do certame.

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 477.450,00

LOTE 6 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP

Descrição do Objeto Unid. Quant. Marca Valor Unit. Valor Total

CAMISA  TRADICIONAL  -  MODELO  TRADICIONAL:  Camisa
tradicional:  confeccionada  na  cor  branca,  em  meia  malha,  pv,
composta de: aproximadamente 67% poliéster e 33% viscose, com
anti-pilling, largura de 180cm e 185 g/m². gola confeccionada na cor
azul (conforme anexo referente a paleta de cores) com ribana de
1,5cm. a ribana deverá ser costurada com máquina colarete 03 fios,
e deverá ser na composição aproximada de 95% poliéster e 5%
elastano, na gramatura de aproximadamente 290 g/m². na frente da
camisa  deverá  conter  o  brasão  da  pmci  silkado  a  06  cores
(conforme anexo referente a paleta de cores) e tarjas na cor azul
vazada: (conforme desenho) impressão em silkscreen. nas costas
da camisa deverá conter escrito na fonte arial  em silk a seguinte
frase:  prefeitura  municipal  de cachoeiro  de itapemirim,  (conforme
desenho), na cor azul (conforme anexo referente a paleta de cores),
centralizado.  as  costuras  de  fechamento  lateral  e  ombros  das
camisas  deverão  ser  feitas  na  máquina  overlock  03  fios  e  o
acabamento nas mangas e bainha na máquina colorete 03 fios, com
largura com 1,5 cm. a linha utilizada deverá ser compatível com o
material da peça. a camisa deverá constar etiqueta de identificação
na parte  posterior  que identifique o tamanho e a  composição do
material;  nome  e  razão  social  e/ou  marca  registrada  -  cnpj
(identificação  do  responsável  pelo  produto);  nome  das  fibras  ou
filamentos  (identificação  das  fibras  ou  filamentos  têxteis  que
compõem o produto e os seus respectivos percentuais; tratamentos
e cuidados para conservação (informações necessárias para que o
consumidor  saiba  como  conservar  o  produto  -  lavagem,
alvejamento,  secagem,  passadoria)  em  letras  arial  no  tamanho
proporcional as informações solicitadas. poderá ser disponibilizado
em alta definição o silk screen da peça para o vencedor do certame.

UND 15.000 INOVAÇÃO R$ 10,61 R$ 159.150,00

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 159.150,00

ÓRGÃO  GERENCIADOR  E  PARTICIPANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE  EDUCAÇÃO  –
SEME
PRAZO: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 23/02/2023.
SIGNATÁRIOS: Cristina Lens Bastos de Vargas – Secretária Municipal de Educação e Marcelo Muller –
Proprietário do Fornecedor. 
PROCESSO: 60389/2022.
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