SEGUNDA RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º25/2018
O MUNICÍPIO DE GRAMADO(RS), em conformidade com a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, torna público,
para o conhecimento dos interessados, que o Edital de Pregão Presencial N.º 25/2018, aquisição de uniformes profissionais destinados a funcionários das secretarias do Município, sofreu as
seguintes RETIFICAÇÕES:
a) O Item 01 - OBJETO passa ter a seguinte descrição: 1 – DO OBJETO: A presente licitação
tem por objeto a aquisição de uniformes profissionais destinados a funcionários das secretarias
do Município, em conformidade com Projeto Básico (Anexo 01), conforme segue:
LOTE 01:
Item
01

02

Unid Qtde
Descrição
UN
663 CAMISETA DE MALHA MANGA CURTA: camiseta em tecido
poliviscose 65% poliéster e 35% viscose, anti pilling, gramatura
mínima 185g/m2, cor verde oliva, gola redonda com ribana na
mesma cor. Ribana em poliscose 65% poliéster e 35% viscose,
malha sanfonada, gramatura 240g/m2 no mesmo padrão de
qualidade exigida para o tecido, gola com largura de 2,5cm
(gola pronta), aplicada em máquina galoneira de 2 agulhas.
Bainha da camiseta em costura galoneira de 2 agulhas; para
costura deverá ser utilizada linha nº 120 para todas as
operações e a cor em concordância com o tecido. Colocação de
faixa refletiva em material 100% poliéster na cor LARANJA com
largura de 50mm e aplicação de refletivo PRATA no centro com
20mm, a mesma deverá atender à NORMA ABNT NBR/2013,
costuradas nas mangas a 17cm abaixo da junção da costura do
ombro com a manga, não envolvendo por completo a manga,
ficando 1cm para cada lado da costura da manga no braço
direito e esquerdo, a mesma faixa na cintura costurada a 10cm
acima da barra da camiseta não envolvendo toda a peça,
ficando espaço de 2cm no lado esquerdo e 2cm no lado direito
da costura da camiseta. A etiqueta deverá ser de pano
costurada internamente contendo as letras perfeitamente
legíveis e identificação do fabricante, o número do tamanho,
identificação das fibras e o código de cuidados para
conservação de artigos têxteis. Além da etiqueta do
confeccionista deverá ser costurada junto à etiqueta do
fabricante do tecido, conforme Regulamento Técnico de
Etiquetagem de Produtos Têxteis – INMETRO.
UN
4
Camiseta feminina, manga curta na cor branca em tecido
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poliviscose, 67% poliéster - 33% viscose, anti piling, com gola
redonda com acabamento em costura dupla na gola, mangas e
bainha, com brasão bordado da Prefeitura de Gramado do lado
esquerdo do peito, bordado da Vigilância Epidemiológica nas
costas. Modelo brasão e arte fornecido pela Secretaria.
Camiseta Feminina/Masculina, manga curta na cor preta em
tecido poliviscose, 67% poliéster - 33% viscose, anti piling com
gola redonda com acabamento em costura dupla na gola,
mangas e bainha, com brasão bordado da Prefeitura de
Gramado do lado esquerdo do peito, bordado da Fiscalização
Sanitária nas costas. Modelo brasão e arte fornecido pela
Secretaria.
Camiseta feminina/masculina, manga curta, cor verde escuro
em tecido poliviscose, 67% poliéster - 33% viscose, anti piling
com gola redonda com acabamento em costura dupla na gola,
mangas e bainha, com brasão bordado da Prefeitura de
Gramado do lado esquerdo do peito, bordado da Vigilância
Ambiental nas costas. Modelo brasão e arte fornecido pela
Secretaria.
Camiseta manga longa, cor branca, tecido 100% poliamida, gola
redonda, acabamento em costura dupla na gola, mangas e
bainha. Modelo brasão e arte fornecido pela Secretaria.
CAMISETA DE MALHA MANGA CURTA: Camiseta em tecido
poliviscose 65% poliéster e 35% viscose, anti pilling, gramatura
mínima 185g/m2, cor verde oliva, gola redonda com ribana na
mesma cor. Ribana em poliscose 65% poliéster e 35% viscose,
malha sanfonada, gramatura 240g/m2 no mesmo padrão de
qualidade exigida para o tecido, gola com largura de 2,5cm
(gola pronta), aplicada em máquina galoneira de 2 agulhas.
Bainha da camiseta em costura galoneira de 2 agulhas; para
costura deverá ser utilizada linha nº 120 para todas as
operações e a cor em concordância com o tecido. Na parte
superior das costas deverá constar em formato de meia lua
(serigrafado), a inscrição “Prefeitura Municipal de Gramado”,
Na parte da frente, lado superior esquerdo, deverá constar o
brasão do município, e abaixo sigla “SMMA” A etiqueta deverá
ser de pano costurada internamente contendo as letras
perfeitamente legíveis e identificação do fabricante, o número
do tamanho, identificação das fibras e o código de cuidados
para conservação de artigos têxteis. Além da etiqueta do
confeccionista deverá ser costurada junto à etiqueta do
fabricante do tecido, conforme Regulamento Técnico de
Etiquetagem de Produtos Têxteis – INMETRO.

LOTE 02:
Item
01

02

03

Unid Qtde
Descrição
UN
24 Calca Cargo, tecido Rip Stop 67% Algodão - 33% Poliester na
cor cinza escuro, reforços no joelho e também na parte de traz,
06 (seis) bolsos sendo dois na frontais tipo faca, dois nas
laterais das pernas, dois na parte de trás da calça,
confeccionado em linha Nylon 60, zipper e botões em Nylon.
Modelo brasão e arte fornecido pela Secretaria.
UN
34 Colete liso, tecido rip stop 67% algodão - 33% poliester na cor
preta, linha nylon 60, 04 (quatro) bolsos na frente, sendo dois
inferiores e dois superiores ambos os lados, confeccionado em
linha Nylon 60, zipper e botões em Nylon, abertura frontal para
vestir e desvestir em toda a extensão com ziper e vista para
cobrí-lo, bolso esquerdo superior com brasão bordado da
Prefeitura de Gramado e abertura lateral por zipper, com porta
caneta, bordado da Fiscalização Sanitária nas costas. Modelo
brasão e arte fornecido pela Secretaria.
UN
12 Colete liso, tecido rip stop 67% algodão - 33% poliester na cor
verde escuro, linha nylon 60, 06 (seis) bolsos sendo quatro na
frente (dois inferiores e dois superiores ambos os lados), dois
nas laterais da cintura direita e esquerda, confeccionado em
linha Nylon 60, zipper e botões em Nylon, abertura frontal para
vestir e desvestir em toda a extensão com ziper e vista para
cobrí-lo, bolso esquerdo superior com brasão bordado da
Prefeitura de Gramado e abertura lateral por zipper, com porta
caneta ao lado do bolso superior direito, bordado da Vigilância
Ambiental nas costas. Modelo brasão e arte fornecido pela
Secretaria.

LOTE 03:
Item
01

Unid Qtde
UN
302

Descrição
Capa de chuva impermeável, com tecido impermeável de nylon
emborrachado e costura impermeável, na espessura 0,20 (zero
vírgula vinte) mm, poliamida 190 (cento e noventa) fios, com
base em polivinil cloreto e espessura total de 0,20 (zero vírgula
vinte)mm, manga longa com elástico nos punhos; zíper de nylon nº 05 (cinco), cor branca; capuz fixo soldado com aba transparente de PVC, ajustável com cordão de poliéster de 3mm. O
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fechamento da capa deverá ser costurado com linha 100% poliéster nº 60 (sessenta), com máquina reta e acabamento com
máquina overloque e impermeabilizada com adesivo aquoso
em poliuretano (PU); capuz fixo (com aba) ajustado por 2 (dois)
cadarços paralelos com regulador e ponteira de PVC, punhos
ajustados com elástico de 20mm de largura; os pontos de saída
do cadarço do capuz deverão ser reforçados com ilhoses. Deverá possuir ventilação nas partes anterior e posterior do tórax,
constituídas de orifício de 20 mm de diâmetro e coberto por
pala confeccionada no mesmo tecido, isto é, nylon emborrachado; o zíper deve ser colocado de modo que fique a 5cm da gola
e a 40 cm da barra. Deverá ser protegido por uma pala com zíper que deverá ser montado no sentido contrário ao fechamento da capa. A capa deverá ser confeccionada com o comprimento de 130 (cento e trinta) cm e com o lado emborrachado
externo, propiciando o conforto e higiene. A capa deverá possuir faixa refletiva e microprismática de 25 mm x 23 cm em
cada lado na cor cinza prateada nas costas sobre a pala de
ventilação e na frente. A capa deverá ser identificada de forma
legível, com o nome do fabricante, nº do lote, mês e ano de fabricação. Tamanhos P, M, G, GG e EXG. Com logo da prefeitura bordado na frente lado esquerdo. Os tamanhos devem ser
etiquetados conforme padrões técnicos e serem entregues ensacados individualmente. Cor verde oliva. A empresa deverá
fornecer amostras quatro dias antes do tecido e posterior da
capa pronta.
JAQUETA
NAYLON AGENTE tecido nylon paraqueda
impermeabilizado, 100% poliamida, gramatura 200g/ml na cor
cinza, forrada com fibra térmica nº100 em matelasse 5cm x 5cm
aproximadamente. Abertura frontal para vestir e desvestir em
toda a extensão fechada por ziper e vista para cobri-lo, 06 (seis)
bolsos sendo dois bolsos frontais superiores, dois bolsos
frontais inferiores tipo faca com ziper e dois bolsos embutidos
internos lados direito e esquerdo, manga descartável com
zipper, com bordado do brasão da Secretaria Municipal da
Cidadania no lado esquerdo do peito e bolso com ziper vertical,
linha nylon 60, bordado Prefeitura de Gramado nas costas.
Modelo brasão e arte fornecido pela Secretaria.
JAQUETA – tecido nylon paraqueda impermeabilizado, 100%
poliamida, gramatura 200g/ml na cor preta, forrada com fibra
térmica nº100 em matelasse 5cm x 5cm aproximadamente.
Abertura frontal para vestir e desvestir em toda a extensão
fechada por ziper e vista para cobri-lo, 06 (seis) bolsos sendo
dois bolsos frontais superiores, dois bolsos frontais inferiores
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tipo faca com ziper e dois bolsos embutidos internos lados
direito e esquerdo, manga descartável com zipper, com bordado
do brasão da Secretaria Municipal de Saúde no lado esquerdo
do peito e bolso com ziper vertical, linha nylon 60, bordado
Prefeitura de Gramado nas costas. Modelo brasão e arte
fornecido pela Secretaria.
Jaqueta tecido nylon paraqueda impermeabilizado, 100%
poliamida, gramatura 200g/ml na cor verde oliva, forrada com
fibra térmica nº100 em matelasse 5cm x 5cm aproximadamente.
A jaqueta deverá ter capuz removível com zíper em nylon
forrado com moletom, punhos embutidos, dois bolsos embutidos
na parte frontal com 20 cm de abertura, bolso chapado interno,
fechamento frontal com zíper e vista de aproximadamente 5cm
com botões metálicos de pressão. A jaqueta deverá ser
costurada e prespontada com máquina de duas agulhas
paralelas com linha de nylon 100% poliamida. Com o brasão da
Prefeitura bordado na parte superior lado esquerdo. A etiqueta
deverá ser de pano costurada internamente contendo as letras
perfeitamente legíveis e identificação do fabricante, o número
do tamanho, identificação das fibras e o código de cuidados
para conservação de artigos têxteis conforme Regulamento
Técnico de Etiquetagem de Produtos Têxteis – INMETRO.
Tamanhos P, M, G, GG e EXG.
JAQUETA – tecido nylon paraqueda impermeabilizado, 100%
poliamida, gramatura 200g/ml na cor preta, forrada com fibra
térmica nº100 em matelasse 5cm x 5cm aproximadamente.
Abertura frontal para vestir e desvestir em toda a extensão
fechada por ziper e vista para cobri-lo, 06 (seis) bolsos sendo
dois bolsos frontais superiores, dois bolsos frontais inferiores
tipo faca com ziper e dois bolsos embutidos internos lados
direito e esquerdo, manga descartável com zipper, com bordado
da instituição no lado esquerdo do peito em bolso com ziper
vertical, linha nylon 60, bordado Vigilância Epidemiológica nas
costas. Modelo brasão e arte fornecido pela Secretaria.
JAQUETA – tecido nylon paraqueda impermeabilizado, 100%
poliamida, gramatura 200g/ml na cor verde escura, forrada com
fibra térmica nº100 em matelasse 5cm x 5cm aproximadamente.
Abertura frontal para vestir e desvestir em toda a extensão com
ziper e vista para cobrí-lo, 06 (seis) bolsos sendo dois bolsos
frontais superiores, dois bolsos frontais inferiores tipo faca com
ziper e dois bolsos embutidos internos lados direito e esquerdo,
manga descartável com ziper e punho interno, com brasão da
Prefeitura de Gramado bordado no lado esquerdo do peito em
bolso superior com ziper vertical, linha nylon 60, bordado da
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Fiscalização Sanitária nas costas. Modelo brasão e arte
fornecido pela Secretaria.
JAQUETA – tecido nylon paraqueda impermeabilizado, 100%
poliamida, gramatura 200g/ml na cor preta, forrada com fibra
térmica nº100 em matelasse 5cm x 5cm aproximadamente.
Jaqueta, tecido nylon impermeável, na cor verde escura,
abertura frontal para vestir e desvestir em toda a extensão com
ziper e vista para cobrí-lo, 06 (seis) bolsos sendo dois bolsos
frontais superiores, dois bolsos frontais inferiores tipo faca com
ziper e dois bolsos embutidos internos lados direito e esquerdo,
manga descartável com zipper e punho interno, com brasão da
Prefeitura de Gramado bordado no lado esquerdo do peito em
bolso superior com ziper vertical, linha nylon 60, bordado da
Vigilância Ambiental nas costas. Modelo brasão e arte fornecido
pela Secretaria.

LOTE 04
Item
01

02

03

04

05

Unid Qtde
Descrição
UN
3
Blazer Feminino em tecido Bi Elastic (Two Way) na cor marinho
com composição 95% poliéster e 5% elastano, com 02 bolsos
frontais laterais, com fechamento com 3 botões e bordado frente
lado esquerdo superior. Os tamanhos deverão ser etiquetados
conforme padrões técnicos e deverão ser entregues ensacados
individualmente.
UN
9
Boné com brasão bordado da Prefeitura de Gramado e bordado
da Vigilância Ambiental na frente. Modelo brasão e arte
fornecido pela Secretaria.
UN
615 Boné em Sarja 3/1 67% algodão e, 33% poliester na cor verde
oliva, modelo americano, sistema de fechamento e regulagem
com velcro e logo da prefeitura bordado. A etiqueta deverá ser
de pano costurada internamente contendo as letras
perfeitamente legíveis e identificação do fabricante, o número
do tamanho, identificação das fibras e o código de cuidados
para conservação de artigos têxteis conforme Regulamento
Técnico de Etiquetagem de Produtos Têxteis – INMETRO.
Tamanhos P, M, G.
UN
50 Boné, cor verde escuro, com brasão bordado da Prefeitura de
Gramado e bordado da Vigilância Ambiental na frente. Modelo
brasão e arte fornecido pela Secretaria.
UN
50 Boné, cor azul marinho, com brasão bordado da Prefeitura de
Gramado e bordado da Vigilância Epidemiológica na frente.
Modelo brasão e arte fornecido pela Secretaria.
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CALÇA SARJA 3/1: Calça tecido Sarja 3/1 67% algodão e, 33%
poliester, gramatura de 260 a 276 g/m²; Característica do
Tecido: Solidez da Cor à lavagem AATCC 61. Solidez da Cor a
fricção AATCC 8. Propriedades Físicas: Resistência a Tração
ASTM D 5034. Resistência ao Rasgo ASTM D 2261 e ASTM D
1424. Resistência a Abrasão ISSO 12947 -Mét. 2-3 (Martindale)
{ciclos} Esgarçamento NBR 9925 após 01 ciclo AATCC 135 (1)
(V) (Ai) {mm}. Cor branca , cós com largura de 4cm com 4
costuras, com cordão de alta resistência 100% algodão para
uso em confecção de roupas com diâmetro de 5mm e com
passantes. Abertura frontal falsa, canto inferior arredondado e
acabamento com costura dupla. Bolsos na frente do lado direito
e do lado esquerdo internos com abertura tipo faca medindo 20
cm de largura e 33cm de altura costurados com costura dupla,
um dos lados de cada bolso lateral deverá ser embutido na
costura de fechamento nas laterais da calça. Bolso traseiro no
lado direito, medindo 14cm de largura e 16cm de altura com
uma dobra de reforço de 2cm de largura na abertura e com
costura dupla simples com acabamento em overlock para evitar
o desfilamento fechamento das laterais, entre pernas, gancho
dianteiro e gancho traseiro, deverão ser costurados com costura
de 2 agulhas paralelas, frente da calça bragueta falsa sem
abertura, bainha da calça com acabamento em overlock e dobra
mínima de 1,5cm. Para costurar deverá ser utilizado linha nº80
para todas as operações e a cor em concordância com o tecido,
todos os inícios e fins de costura devem ser travetados.
Colocação de faixa refletiva em material 100% poliéster na cor
LARANJA com largura de 50mm e aplicação de refletivo PRATA
no centro com 20mm, a mesma deverá atender à NORMA
ABNT NBR/2013 costurada ao redor das pernas a 25cm acima
da barra da calça. A etiqueta deverá ser de pano costurada
internamente contendo as letras perfeitamente legíveis e
identificação do fabricante, o número do tamanho, identificação
das fibras e o código de cuidados para conservação de artigos
têxteis. Além da etiqueta do confeccionista deverá ser costurada
junto à etiqueta do fabricante do tecido, conforme Regulamento
Técnico de Etiquetagem de Produtos Têxteis – INMETRO.
CALÇA SARJA 3/1: Calça tecido Sarja 3/1 67% algodão e, 33%
poliester, gramatura de 260 a 276 g/m²; Característica do
Tecido: Solidez da Cor à lavagem AATCC 61. Solidez da Cor a
fricção AATCC 8. Propriedades Físicas: Resistência a Tração
ASTM D 5034. Resistência ao Rasgo ASTM D 2261 e ASTM D
1424. Resistência a Abrasão ISSO 12947 -Mét. 2-3 (Martindale)
{ciclos} Esgarçamento NBR 9925 após 01 ciclo AATCC 135 (1)
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(V) (Ai) {mm}. Cor verde oliva , cós com largura de 4cm com 4
costuras, com cordão de alta resistência 100% algodão para
uso em confecção de roupas com diâmetro de 5mm e com
passantes. Abertura frontal falsa, canto inferior arredondado e
acabamento com costura dupla. Bolsos na frente do lado direito
e do lado esquerdo internos com abertura tipo faca medindo 20
cm de largura e 33cm de altura costurados com costura dupla,
um dos lados de cada bolso lateral deverá ser embutido na
costura de fechamento nas laterais da calça. Bolso traseiro no
lado direito, medindo 14cm de largura e 16cm de altura com
uma dobra de reforço de 2cm de largura na abertura e com
costura dupla simples com acabamento em overlock para evitar
o desfilamento. Fechamento das laterais, entre pernas, gancho
dianteiro e gancho traseiro, deverão ser costurados com costura
de 2 agulhas paralelas, frente da calça bragueta falsa sem
abertura, bainha da calça com acabamento em overlock e dobra
mínima de 1,5cm. Para costurar deverá ser utilizado linha nº80
para todas as operações e a cor em concordância com o tecido,
todos os inícios e fins de costura devem ser travetados.
Colocação de faixa refletiva em material 100% poliéster na cor
LARANJA com largura de 50mm e aplicação de refletivo PRATA
no centro com 20mm, a mesma deverá atender à NORMA
ABNT NBR/2013 costurada ao redor das pernas a 25cm acima
da barra da calça. A etiqueta deverá ser de pano costurada
internamente contendo as letras perfeitamente legíveis e
identificação do fabricante, o número do tamanho, identificação
das fibras e o código de cuidados para conservação de artigos
têxteis. Além da etiqueta do confeccionista deverá ser costurada
junto à etiqueta do fabricante do tecido, conforme Regulamento
Técnico de Etiquetagem de Produtos Têxteis – INMETRO.
Calça Feminina Social em tecido Bi Elastic (Two Way) na cor
marinho com composição 95% poliéster e 5% elastano, com cós
postiço intertelado de no mínimo 6 cm de altura sem passantes
e sem bolsos, com fechamento frontal através de um botão da
mesma cor do tecido e um caseado, vista embutida com zíper
com dois pences traseiras e um traseiro com enchance (folga
do tecido para ajuste). Acabamento fino. Os tamanhos deverão
ser etiquetados conforme padrões técnicos e deverão ser
entregues ensacados individualmente.
Calça Masculina Social confeccionada em tecido Bi Elastic (Two
Way) na cor marinho composição 95% poliéster e 5% elastano.
Cós postiço intertelado com 4,5cm de largura e forrado em
tecido 100% poliéster, na cor do tecido da calça, fechamento
através de um botão na mesma cor do tecido e um caseado,
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oito passantes inscritos na parte inferior do cós, vista embutida
com zíper, dois bolsos frontais com abertura tipo faca, dois
bolsos traseiros embutidos com vivos por botões na mesma cor
do tecido e caseado, traseiro com enchance (folga do tecido
para ajustes) e pences. Acabamento fino. Os tamanhos deverão
ser etiquetados conforme padrões técnicos e deverão ser
entregues ensacados individualmente.
Camisa Polo Unissex e/ou baby look polo manga curta com
tecido pique PA anti pilling com 50% algodão e 50% poliéster,
cor branca ou marinho com gramatura de 240 g/m² com
abertura com botões de casinha plásticos. Costura interlock
bitola média ou larga para o fechamento das ilhargas, e
colocação das mangas, costura ponto fixo ou ponto corrente,
uma agulha para união dos traseiros, costuras ponto fixo, uma
agulha para fixação da gola, cinto, bainhas para prespontar.
Extremidades do interlock de fechamento das ilhargas e
mangas. Overlock nas partes desfiantes do tecido. Logo da
prefeitura bordado frente lado esquerdo superior. Os tamanhos
deverão ser etiquetados conforme padrões técnicos e deverão
ser entregues ensacados individualmente.
Camisa Masculina Social na cor branca manga longa em tecido
Elaston. Composição 68% poliéster, 27% algodão, 5% de
elastano, com gola padrão, um bolso simples com pesponto no
lado superior esquerdo. Abertura frontal com 6 botões na
mesma cor do tecido, com detalhe azul marinho no pé da gola,
na vista interna e nos punhos com o logo bordado no bolso. Os
tamanhos deverão ser etiquetados conforme padrões técnicos e
deverão ser entregues ensacados individualmente.
Camisa Gola Polo, manga curta com abertura de dois botões,
de primeira qualidade, tecido Piquet, confeccionada na cor
verde escuro, anti pilling de corte reto, gola com no mínimo 2cm
de largura e manga curta, com brasão bordado da Prefeitura de
Gramado do lado esquerdo do peito, bordado da Vigilância
Ambiental nas costas. Modelo brasão e arte fornecido pela
Secretaria.
Camiseta Gola Polo feminina/masculina(para administrativo),
tecido Piquet, cor Azul Marinho, manga curta com abertura de
dois botões de primeira qualidade, anti pilling de corte reto, gola
com no mínimo 2cm de largura e manga curta, com brasão
bordado da Prefeitura de Gramado do lado esquerdo do peito,
bordado da Prefeitura de Gramado nas costas. Modelo brasão e
arte fornecido pela Secretaria.
Camiseta Gola Polo Feminina, manga curta com abertura de
dois botões confeccionada na cor branca em tecido Piquet,
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botões primeira qualidade, antipilling de corte reto, gola com no
mínimo 2cm de largura e manga curta, com brasão bordado da
Prefeitura de Gramado do lado esquerdo do peito, bordado da
Vigilância Ambiental nas costas. Modelo brasão e arte fornecido
pela Secretaria.
Camiseta Gola Polo feminina/masculina, tecido Piquet, cor
preta, manga curta com abertura de dois botões de primeira
qualidade, anti pilling de corte reto, gola com no mínimo 2cm de
largura e manga curta, com brasão bordado da Prefeitura de
Gramado do lado esquerdo do peito, bordado da Fiscalização
Sanitária nas costas. Modelo brasão e arte fornecido pela
Secretaria.
Chapéu, tipo pescador ou australiano, com protetor de nuca, em
brim pesado, forração interna em non woven, aba com costura,
com tirinha para jugular, tipo rabo de "rato", com botão de
pressão nas laterais, impressão do brasão da Prefeitura e a
sigla “SMMA”, em silk-screen emborrachado e em alto relevo.
Observação: - A serigrafia deverá ser de qualidade e
durabilidade, de modo que a pintura seja resistente a
constantes lavagens.
COLETE (cor verde oliva), nove bolsos, em tecido polybrim
light, composição 67% algodão e 33% poliester na cor verde
oliva. Aberto na frente com zíper aparente ornamental em
plástico de primeira qualidade na mesma tonalidade do colete
ou superior. Sem forro e com acabamento invisível Sem gola,
com acabamento rebatido para fora, cava ampla e confortável
Duas fitas refletivas de 0,03 de largura em cada lado na altura
do pmbro, aplicado no alinhamento da costura do ombro.
Bolsos: Um bolso do lado direito, distante 0,40 m da barra da
cintura e 0,06 m do zíper, com tamanho de 0,11 m de altura,
0,11 m de largura, com sanfona de 0,03 da lapela, 0,07 m de
altura e 0,11 m de largura e fechamento com velcro em toda a
extensão da lapela interna, com bordado na parte da lapela
externa com os dizeres “SMMA” Um bolso do lado esquerdo,
distante 0,40 m da barra da cintura e 0,06 do zíper com
tamanho de 0,11 m de altura e 0,11 m de largura, com sanfona
de 0,03 m e lapela de 0,07 m de altura e 0,11 m de largura e
fechamento com velcro em toda a extensão da lapela, bordado
com brasão da Prefeitura. Um bolso do lado esquerdo distante
0,26 da barra da cintura e 0,03 do zíper, modelo ornamental
com tamanho de 0,11 de altura por 0,20 de largura, com
sanfona de 0,03 e lapela de 0,07 de altura por 0,20 de largura,
com fechamento em velcro em toda a extensão da lapela Um
bolso do lado direito distante 0,26 da barra da cintura e 0,07 do

zíper, modelo ornamental, com tamanho de 0,11 de altura por
0,16 de largura, com sanfona de 0,03 e lapela de 0,07 de altura
por 0,16 de de largura e fechamento com velcro em toda a
extensão da lapela. Ao lado deste bolso um porta canetas
medindo 0,04 de largura por 14 de altura, com uma costura no
meio Um bolso do lado direito distante 0,08 da barra da cintura
e 0,04 do zíper, com tamanho de 0,15 de altura por 0,24, com
sanfona de 0,03 e fechamento com zíper de 0,20, com dois
bolsos sobrepostos, cada um medindo 0,11 de altura por 0,11
de largura, com lapela de 0,07 de altura por 0,11 de largura com
sanfona de 0,03 e fechamento com felcro em toda a extensão
da lapela Um bolso do lado esquerdo distante 0,08 da barra da
cintura e 0,04 do zíper com tamanho de 0,15 de altura por 0,24
de largura, com sanfona de 0,03 e fechamento com zíper de
0,20, com um bolso sobreposto medindo 0,14 de altura por 0,18
de largura com lapela de 0,07 de altura por 0,18 de largura, com
sanfona de 0,03 e fehament com velcro em toda a extensão da
lapela. Na parte superior das costas deve estar bordado os
dizeres “Prefeitura Municipal de Gramado” em formato de meia
lua, a 10 cm de altura da gola.
Aviamentos: linha 39, pesponto externo na mesma cor do
tecido, linha 50 na agulha do interlock na mesma cor do tecido,
linha 100 ou 120 poliester no overlock na mesma cor do tecido e
linha 80 nos travetes e caseado.
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Colete liso, cor azul marinho, tecido 100% poliéster, abertura
frontal para vestir e desvestir em toda a extensão com ziper e
vista para cobri-lo, 03 (três) bolsos frontais, sendo 2 inferiores e
1 superior esquerdo, acabamento em costura dupla na gola,
mangas e bainha, brasão bordado da Prefeitura de Gramado no
bolso superior lado esquerdo do peito e bordado da Vigilância
Epidemiológica na frente. Modelo brasão e arte fornecido pela
Secretaria.
Guarda pó sarja 3/1 com abertura atras, em tecido sarja 3/1
67% algodão e 33 % poliester gramatura de 260 a 276 g/m², cor
verde oliva
Guarda pó sarja 3/1 com abertura atras, em tecido sarja 3/1
67% algodão e 33 % poliester gramatura de 260 a 276 g/m², cor
branca.
Jaleco de cozinheiro doptel branco G
Jaleco longo, tecido oxfordine, na cor branca, mangas longas
com bainha sem punho, gola polo, cinto para ajuste e fenda
atrás a partir da barra, 03 (três) bolsos chapados, sendo 2
inferiores frontais e 1 bolso superior esquerdo, abertura frontal
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para vestir e desvestir em toda a extensão fechada por botões e
vista para cobri-los, acabamento em costura dupla na gola,
mangas e bainha, com brasão bordado da Prefeitura de
Gramado bolso superior lado esquerdo do peito, bordado da
Fiscalização Sanitária nas costas. Modelo brasão e arte
fornecido pela Secretaria.
Jaleco longo, tecido microfibra/oxfordine, na cor branca,
mangas longas com bainha sem punho, gola polo, fenda atrás a
partir da barra, 03 (três) bolsos chapados, sendo 2 inferiores
frontais e 1 bolso superior esquerdo(sendo esse com bordado
com logo e descrição do cargo fornecido pela Secretaria),
abertura frontal para vestir e desvestir em toda a extensão
fechada por botões e vista para cobri-los, acabamento em
costura dupla na gola, mangas e bainha, bordado da Prefeitura
de Gramado nas costas. Modelo brasão e arte fornecido pela
Secretaria.
Jaleco longo, para vacinadoras, tecido oxfordine, na cor branca,
mangas longas com bainha sem punho, gola polo colorida, cinto
colorido para ajuste e fenda atrás a partir da barra, 03 (três)
bolsos chapados com detalhe colorido, sendo 2 inferiores
frontais e 1 bolso superior esquerdo, abertura frontal para vestir
e desvestir em toda a extensão fechada por botões e vista para
cobri-los, acabamento em costura dupla na gola, mangas e
bainha, acabamento colorido, com brasão bordado da Prefeitura
de Gramado no bolso do lado esquerdo do peito, bordado
Imunizações nas costas. Modelo brasão e arte fornecido pela
Secretaria.
Jaleco manga curta, tecido microfibra/oxfordine, na cor branca,
mangas curtas com bainha sem punho, gola polo, fenda atrás a
partir da barra, 03 (três) bolsos chapados, sendo 2 inferiores
frontais e 1 bolso superior esquerdo(sendo esse, com bordado
com logo e descrição do cargo fornecido pela Secretaria),
abertura frontal para vestir e desvestir em toda a extensão
fechada por botões e vista para cobri-los, acabamento em
costura dupla na gola, mangas e bainha, bordado da Prefeitura
de Gramado nas costas. Modelo brasão e arte fornecido pela
Secretaria.
Jaleco sem Mangas, na cor branca, de sarja.
Suéter Masculino e/ou feminino com gola em V, 50% acrílico e
50% algodão.

d) No Item 11 – DAS AMOSTRAS inclui-se o sub item 11.4 com a seguinte descrição: “11.4 – A
empresa vencedora do item 01 do Lote 03 deverá apresentar amostra da Capa de chuva no
prazo de 05 (cinco) dias úteis após ser declarado vencedor, junto ao Departamento de Compras
e Licitações, mediante envio de documento formal que deverá acompanhar a amostra.”
e) Para o Anexo 02 deverá ser considerado o integrante a esta retificação (devendo ser desconsiderado o anterior).
f) A data da abertura passará a ser 14 horas do dia 28 de Maio de 2018.
g) As demais cláusulas do Edital permanecem inalteradas.

Gramado, 10 de Maio de 2018.

JOÃO ALFREDO DE CASTILHOS BERTOLUCCI
Prefeito Municipal

