Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência
ATA DE JULGAMENTO DA CONCORRÊNCIA Nº 2018/5010002-02
Ata de julgamento referente à Concorrência n.º 2018/5010002-02, do tipo “menor preço unitário
(maior desconto)”, segundo especificado no item 02 do Edital REGISTRO DE PREÇO PARA A
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA GRIFE – UFSM (Bolsa, Camiseta, Calça, Estojo,
Mochila) pelo período de 12 meses, para o PROJETO 5.01.0002 e de acordo com o que prescreve a
Lei 8.666, de 21/06/93, alterada por legislação posterior. A Comissão de Licitações, designada pela
Ordem de Serviço n.º 01/2017, de trinta do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, do Diretor
Presidente da FATEC, constituída pela funcionária SILVIA BINOTTO, Presidente, JAQUELINE
GIACOMELLI DA SILVEIRA, Presidente Substituta, TATIANE MACHADO SILVA, MARTA
LUCIA SANTINI DA SILVEIRA, membros e ELIANA HOFFMANN, membro substituta, reuniramse às dez horas do dia onze do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, na Sede da FATEC Prédio 66
para julgamento das propostas apresentadas pelas empresas: FONINI INDÚSTRIA DE UNIFORME
LTDA, DEC´S INDÚSTRIA DE VESTUÁRIO LTDA, SIGNOR INDÚSTRIA DE BOLSAS
LTDA habilitadas anteriormente. Tendo em vista o parecer técnico do Coordenador Daniel Arruda
Coronel, a Comissão de Licitações DECLARA VENCEDORAS as empresas, conforme tabela em
anexo. E nada mais a constar, em cumprimento às disposições da legislação pertinente esta Comissão
de Licitações submete à apreciação de Vossa Senhoria este julgamento para Homologação e
Adjudicação.

________________________
Silvia Binotto
Presidente

__________________________
Jaqueline Giacomelli da Silveira
Presidente Substituta

________________________
Marta Lucia Santini da Silveira
Membro

_________________________
Tatiane Machado Silva
Membro

______________________
Eliana Hoffmann
Membro
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Bolsa tiracolo em Sintético PVC 1.0 Substrato de Spun-lacer
100gr gravação matelasse, forro em poliéster resinado 52GRM²,
bolso interno porta utilitários em nylon plastificado (70 x
72DTEX 300Grm²), bolso interno para notebook 15.4” em
poliéster nas duas faces dublado com PU D26 6mm, acabamento
em fita polipropileno 25mm e velcro 25mm, duas alças de ombro
em sintético PVC liso 1.0, com enchimento interno em cordão
Eva 10mm, acabamento pintura Beira-feio, rebite 7.5 mm calota
dupla, preso à bolsa por costura programada, fechamento com
zíper 8mm com 1 cursor 8mm níquel, 1 puxador metal zamag
puxador 35mm níquel, acabamento externo em espaguete PVC
revestido com sintético PVC 1.0 liso, fundo reforçado por
papelão 120. Dimensões da bolsa: 35cmx32cmx10cm. Forma de
personalização: etiqueta metal zamag fixada com garras e contra
chapa conforme arte, layout, tamanho e banho definido após a
licitação. As empresas devem apresentar amostra do produto e da
personalização compatíveis com as especificações solicitadas.
Bolsa tiracolo em sintético gravação matelassê, forrada (forro
personalizado arte definida após a licitação), 1 bolso externo com
1 fecho 8mm, 1 cursor 8mm e 1 puxador metal zamag níquel
35mm sob lapela frontal em sintético liso, bolso interno porta
utilitários em nylon plastificado 70, bolso interno para notebook
15.4” em cacharrel com fechamento em fita polipropileno 25mm
e velcro 25mm, duas alças de ombro em sintético liso 1.0, com
enchimento interno em cordão Eva 10mm, rebitado com rebite
11mm calota dupla, preso à bolsa por argola chata 25mm metal e
porta alças em cabedal sintético 1.0 duplo, acabamento com nas
bordas com tinta beira-fio (borda chinesa) fechamento com zíper
8mm com 1 cursor 8mm níquel, 1 puxador metal zamag puxador
35mm níquel, acabamento externo em espaguete PVC revestido
com sintético liso, fundo reforçado por papelão 120. Dimensões
da bolsa: 36cmx32cmx14cm. Forma de personalização: etiqueta
metal zamag fixada com garras e contra chapa conforme arte,
layout, tamanho e banho definida após a licitação. As empresas
devem apresentar amostra do produto e da personalização
compatível com as especificações solicitadas.
Bolsa Tiracolo em sintético listrado, forrada. 1 bolso frontal com
1 fecho 8mm, 1 cursor 8mm e 1 puxador metal zamag níquel
35mm sob lapela de moldura em sintético liso 1.4. Cantoneiras
em sintético liso1.4. Duas alças de ombro em fita Poliéster 40
com 1 empunhadura em sintético liso 1.4 em cada alça ombro,
presa à bolsa por peça em sintético liso 1.4 com costura
programada. Bolso interno porta utilitários em nylon plastificado
70 x 72DTEX 300Grm². Fechamento com zíper 8mm com 1
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cursor 8mm níquel, 1 puxador metal zamag puxador 35mm
níquel, acabamento externo em costura luva, fundo reforçado por
papelão 120. Dimensões da bolsa: 39cmx34cmx15cm. Forma de
personalização: etiqueta metal zamag fixada com garras e contra
chapa conforme arte, layout, tamanho e banho definida após a
licitação. As empresas devem apresentar amostra do produto e da
personalização compatível com as especificações solicitadas.
Bolsa tiracolo em Poliéster (100% poliéster 300x600 espessura
do Tecido+PVC=0.42; G/m² Tecido+PVC=310 Trama
DTEX=600/72; Urdume DTEX=300/360 produtos 100%
impermeável). 1 bolso frontal estampado, com 1 zíper 8mm, 1
cursor 8mm níquel e 1 puxador metal zamag níquel 35mm, bolso
interno porta utilitários em Poliester 600x300, 2 bolsos laterais
estampados, alças de ombro em Polipropileno 35mm de 65cm,
alça de detalhe lateral em fita Polipropileno 25mm com
regulagem de 2 meiargolas metal 25mm em cada alça lateral,
fechamento com zíper 8mm com 1 cursor 8mm níquel, 1 puxador
metal zamag puxador 35mm níquel, acabamento externo em
costura luva, acabamento interno em fita polipropileno;
Dimensões da bolsa: 30cmx33cmx18cm. Forma de
personalização: Bordado/estampa conforme arte, layout, tamanho
e banho definido após a licitação. As empresas devem apresentar
amostra do produto e da personalização compatíveis com as
especificações solicitadas.
Bolsa de Viagem em Poliéster 600x300. Fechamento tipo tampa
com 1 zíper 8mm, 2 cursores 8mm níquel, 2 puxadores metal
zamag níquel 35mm, acabamento externo da tampa em espaguete
PVC revestido no mesmo material do corpo, acabamento interno
da tampa em viés 25mm em TNT TNT Gr/m² 0,80. Bolso frontal
tipo envelope, com 1 zíper 8mm, 1 cursor 8mm níquel, 1 puxador
metal zamag níquel 35mm. 2 bolsos laterais com 1 zíper 8mm, 1
cursor 8mm níquel, 1 puxador metal zamag níquel 35mm em
cada bolso, acabamento externo dos bolsos laterais em espaguete
PVC revestido no mesmo material do corpo. Divisória interna
com o mesmo material do corpo. Alça de mão em fita Poliester
35mm com 1 empunhadura que une as duas alças no mesmo
material do corpo e velcro 16mm para fechamento da
empunhadura, presa à bolsa com peça em sintético cabedal liso
com costura programada. Fundo da bolsa enrijecido por papelão
40 revestido por lona plástica solto no fundo da bolsa. Alça de
ombro em fita poliester 35mm, removível, com 1 regulador Pl 35
e 2 Mosquetões Pl 35mm, opção de fixação da alça de ombro à
bolsa por 2 triângulos PL 35, presos à parte superior da bolsa por
2 alças Poliester 35mm de 0,11m. Dimensões da bolsa:
54cmx28cmx28cm. Forma de personalização: etiqueta metal
zamag fixada com garras e contra chapa conforme arte, layout,
tamanho e banho definido após a licitação. As empresas devem
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apresentar amostra do produto e da personalização compatíveis
com as especificações solicitadas.
Calça esportiva em tecido chimpa 100% poliéster. Calça com
bolsos embutidos nas laterais, cós com elástico, barras com
costuras retilíneas e duplas nos acabamentos. As calças serão
solicitadas em cores sortidas, nos tamanhos P, M, G, GG e XGG,
com personalização em serigrafia conforme arte a ser enviada
após a licitação. Pedidos por lote de no mínimo 30 unidades. As
empresas devem apresentar amostra do produto nos tamanhos P,
M, G, GG e XGG, e da serigrafia compatíveis com as
especificações solicitadas.
Camiseta 100% algodão, fio 30.1 penteado, com tramas fechadas,
sem transparência, reforço de costura nos ombros. Camiseta deve
vir personalizada conforme arte enviada após a licitação, a arte
será em serigrafia/plastigel em até 4 cores, tamanho aproximado
de 20cm x 20cm, modelos variados. As camisetas serão
solicitadas em cores sortidas, os tamanhos irão variar do P ao
XGG adulto. A quantidade de camisetas por cores e tamanhos
será solicitada pela Grife UFSM após conclusão da licitação.
Pedidos por lote de no mínimo 30 unidades, incluindo cores e
tamanhos variados. As camisetas devem vir acondicionadas em
sacos plásticos individuais e identificadas por seus tamanhos. As
empresas devem apresentar amostra do produto nos tamanhos P,
M, G, GG e XGG, e da serigrafia/plastigel compatíveis com as
especificações solicitadas.
Camiseta manga curta em meia-malha poliviscose, primeira
linha, 67% poliéster, 33% viscose, fio 30.1, gramatura de 150
g/m2. Tecido com tratamento anti-pilling. Gola redonda, com
acabamento em ribana sanfonada na cor da camiseta. Costuras
retilíneas e duplas nas mangas e nos acabamentos. Camiseta deve
vir personalizada conforme arte enviada após a licitação, a arte
será em até 4 cores (serigrafia) ou em 1 cor (plastigel), tamanho
aproximado de 20cm x 20cm e modelos variados. As camisetas
serão solicitadas em cores sortidas; os tamanhos irão variar do P
ao GG adulto. A quantidade de camisetas por cores e tamanhos
será solicitada pela Grife UFSM após conclusão da licitação.
Pedidos por lote de no mínimo 30 unidades, incluindo cores e
tamanhos variados. As camisetas devem vir acondicionadas em
sacos plásticos individuais e identificadas por seus tamanhos. As
empresas devem apresentar amostra do produto nos tamanhos P,
M, G, GG e XGG e da serigrafia/plastigel compatíveís com as
especificações solicitadas.
Camiseta baby look gola pólo manga curta – tecido 50% algodão
e 50% poliéster em malha pique. Gola, punho e acabamentos
com costuras retilínea na cor da camisa, com 3 botões no
peitilho, costuras retilíneas e dupla nos acabamentos. Camisa
deve vir personalizada em serigrafia/plastigel, conforme arte
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enviada após a licitação, tamanho aproximado 6cm x 6cm e
10cm x 10cm. As camisetas serão solicitadas em cores sortidas,
os tamanhos irão variar do P ao GG adulto. A quantidade de
camisetas por cores e tamanhos será solicitada pela Grife UFSM
após conclusão da licitação. Pedidos por lote de no mínimo 30
unidades, incluindo cores e tamanhos variados. As camisetas
devem vir acondicionadas em sacos plásticos individuais e
identificadas por seus tamanhos. As empresas devem apresentar
amostra do produto nos tamanhos P, M, G e GG, e da
serigrafia/plastigel compatíveis com as especificações solicitadas.
Camiseta baby look manga curta - em tecido 100% algodão, fio
30.1 penteado, com tramas fechadas, sem transparência, reforço
de costura nos ombros. Gola V, com acabamento em ribana
sanfonada na cor da camiseta. Costuras retilíneas e duplas nas
mangas e nos acabamentos. Camiseta deve vir personalizada
conforme arte enviada após a licitação, a arte será em até 4 cores
serigrafia/plastigel, tamanho aproximado de 20cm x 20cm e
modelos variados. As camisetas serão solicitadas em cores
sortidas; os tamanhos irão variar do P ao GG adulto. A
quantidade de camisetas por cores e tamanhos será solicitada pela
Grife UFSM após conclusão da licitação. Pedidos por lote de no
mínimo 30 unidades, incluindo cores e tamanhos variados. As
camisetas devem vir acondicionadas em sacos plásticos
individuais e identificadas por seus tamanhos. As empresas
devem apresentar amostra do produto nos tamanhos P, M, G e
GG e da serigrafia/plastigel compatíveís com as especificações
solicitadas.
Camiseta baby look manga curta - em meia-malha poliviscose,
primeira linha, 67% poliéster, 33% viscose, fio 30.1, gramatura
de 150 g/m2. Tecido com tratamento anti-pilling. Gola V, com
acabamento em ribana sanfonada na cor da camiseta. Costuras
retilíneas e duplas nas mangas e nos acabamentos. Camiseta deve
vir personalizada conforme arte enviada após a licitação, a arte
será em até 4 cores (serigrafia) ou em 1 cor (plastigel), tamanho
aproximado de 20cm x 20cm e modelos variados. As camisetas
serão solicitadas em cores sortidas; os tamanhos irão variar do P
ao GG adulto. A quantidade de camisetas por cores e tamanhos
será solicitada pela Grife UFSM após conclusão da licitação.
Pedidos por lote de no mínimo 30 unidades, incluindo cores e
tamanhos variados. As camisetas devem vir acondicionadas em
sacos plásticos individuais e identificadas por seus tamanhos. As
empresas devem apresentar amostra do produto nos tamanhos P,
M, G e GG e da serigrafia/plastigel compatíveís com as
especificações solicitadas.
Camiseta dry-fit 100% poliéster. Camiseta deve vir personalizada
conforme arte enviada após a licitação, a arte será em até 4 cores
(serigrafia), tamanho aproximado de 20cm x 20cm, modelos
FUNDAÇÃO DE APOIO À
TECNOLOGIA E CIÊNCIA

FATEC

300

DECS

26,65

300

DECS

22,99

400

DECS

29,90

Prédio,66 - Cidade Universitária
Tel (55)3226-6931
Caixa Postal 5011 - 97.111-970 - Santa Maria - RS - Brasil Fax (55)3226-6911

Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência

13

14

15

variados. As camisetas serão solicitadas em cores sortidas, os
tamanhos irão variar do P ao XGG adulto. A quantidade de
camisetas por cores e tamanhos será solicitada pela Grife UFSM
após conclusão da licitação. Pedidos por lote de no mínimo 30
unidades, incluindo cores e tamanhos variados. As camisetas
devem vir acondicionadas em sacos plásticos individuais e
identificadas por seus tamanhos. As empresas devem apresentar
amostra do produto nos tamanhos P, M, G, GG e XGG, e da
serigrafia compatíveis com as especificações solicitadas.
Camiseta gola pólo manga curta – tecido 100% algodão. Gola,
punho e acabamentos com costuras retilínea na cor da camisa,
com 3 botões no peitilho, costuras retilíneas e dupla nos
acabamentos. Camiseta deve vir personalizada em
serigrafia/plastigel, conforme arte enviada após a licitação,
tamanho aproximado 6cm x 6cm e 10cm x 10cm. As camisetas
serão solicitadas em cores sortidas, os tamanhos irão variar do P
ao XGG adulto. A quantidade de camisetas por cores e tamanhos
será solicitada pela Grife UFSM após conclusão da licitação.
Pedidos por lote de no mínimo 30 unidades, incluindo cores e
tamanhos variados. As camisetas devem vir acondicionadas em
sacos plásticos individuais e identificadas por seus tamanhos. As
empresas devem apresentar amostra do produto nos tamanhos P,
M, G, GG e XGG, modelo masculino, e da serigrafia/plastigel
compatíveis com as especificações solicitadas.
Camiseta gola pólo manga curta – tecido 50% algodão e 50%
poliéster em malha pique. Gola, punho e acabamentos com
costuras retilínea na cor da camisa, com 3 botões no peitilho,
costuras retilíneas e dupla nos acabamentos. Camiseta deve vir
personalizada em serigrafia/plastigel, conforme arte enviada após
a licitação, tamanho aproximado 6cm x 6cm e 10cm x 10cm. As
camisetas serão solicitadas em cores sortidas, os tamanhos irão
variar do P ao XGG adulto. A quantidade de camisetas por cores
e tamanhos será solicitada pela Grife UFSM após conclusão da
licitação. Pedidos por lote de no mínimo 30 unidades, incluindo
cores e tamanhos variados. As camisetas devem vir
acondicionadas em sacos plásticos individuais e identificadas por
seus tamanhos. As empresas devem apresentar amostra do
produto nos tamanhos P, M, G, GG e XGG, modelo masculino, e
da serigrafia/plastigel compatíveis com as especificações
solicitadas.
Camiseta manga longa - em 100% algodão fio 30.1 penteado,
com tramas fechadas, sem transparência, reforço de costura nos
ombros. Gola redonda (careca), com acabamento em ribana
sanfonada na cor da camiseta. Costuras retilíneas e duplas nas
mangas e nos acabamentos. Camiseta deve vir personalizada
conforme arte enviada após a licitação, a arte será em 4 cores
(serigrafia) ou em 1 cor (plastigel), tamanho aproximado de
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20cm x 20cm, modelos variados. As camisetas serão solicitadas
em cores sortidas; os tamanhos irão variar do P ao XGG adulto.
A quantidade de camisetas por cores e tamanhos será solicitada
pela Grife UFSM após conclusão da licitação. Pedidos por lote
de no mínimo 30 unidades, incluindo cores e tamanhos variados.
As camisetas devem vir acondicionadas em sacos plásticos
individuais e identificadas por seus tamanhos. As empresas
devem apresentar amostra do produto nos tamanhos P, M, G, GG
e XGG, e da serigrafia/plastigel compatíveis com as
especificações solicitadas.
Camiseta manga longa - em meia-malha poliviscose, primeira
linha, 67% poliéster, 33% viscose, fio 30.1, gramatura de 150
g/m2. Tecido com tratamento antipilling. Gola redonda (careca),
com acabamento em ribana sanfonada na cor da camiseta.
Costuras retilíneas e duplas nas mangas e nos acabamentos.
Camiseta deve vir personalizada conforme arte enviada após a
licitação, a arte será em 4 cores (serigrafia) ou em 1 cor
(plastigel), tamanho aproximado de 20cm x 20cm, modelos
variados. As camisetas serão solicitadas em cores sortidas; os
tamanhos irão variar do P ao XGG adulto. A quantidade de
camisetas por cores e tamanhos será solicitada pela Grife UFSM
após conclusão da licitação. Pedidos por lote de no mínimo 30
unidades, incluindo cores e tamanhos variados. As camisetas
devem vir acondicionadas em sacos plásticos individuais e
identificadas por seus tamanhos. As empresas devem apresentar
amostra do produto nos tamanhos P, M, G, GG e XGG, e da
serigrafia/plastigel compatíveis com as especificações solicitadas.
Camiseta regata - em meia-malha poliviscose, primeira linha,
67% poliéster, 33% viscose, fio 30.1, gramatura de 150 g/m2.
Tecido com tratamento antipilling. Gola redonda (careca), com
acabamento em ribana sanfonada na cor da camiseta. Costuras
retilíneas e duplas nas mangas e nos acabamentos. Camiseta deve
vir personalizada conforme arte enviada após a licitação, a arte
será em 4 cores (serigrafia) ou em 1 cor (plastigel), tamanho
aproximado de 20cm x 20cm, modelos variados. As camisetas
serão solicitadas em cores sortidas; os tamanhos irão variar do P
ao XGG adulto. A quantidade de camisetas por cores e tamanhos
será solicitada pela Grife UFSM após conclusão da licitação.
Pedidos por lote de no mínimo 30 unidades, incluindo cores e
tamanhos variados. As camisetas devem vir acondicionadas em
sacos plásticos individuais e identificadas por seus tamanhos. As
empresas devem apresentar amostra do produto nos tamanhos P,
M, G, GG e XGG, e da serigrafia/plastigel compatíveis com as
especificações solicitadas.
Chapéu confeccionado em juta australiana natural, customizado
com forro na aba, matéria-prima brasileira, com banda em brim
bordada personalizada com a logo da UFSM, conforme arte
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enviada após a licitação. Pedidos por lotes de 100 unidades. As
empresas devem apresentar amostra do produto e da
personalização compatível com as especificações solicitadas
Estojo porta lápis em poliéster 600x300, 2 zíperes 6mm com 2
cursores 6mm níquel, 2 puxadores metal zamag níquel 35mm,
divisória interna em TNT Gr/m² 0,80, acabamento externo com
espaguete PVC 3mm, revestido com o mesmo material do estojo,
1 puxador em fita gorgurão 22mm em cada lado dos zíperes.
Dimensões
do
estojo:
22cmx7cmx8cm.
Forma
de
personalização: bordado, conforme arte, tamanho e layout
fornecido após a licitação. As empresas devem apresentar
amostra do produto e da personalização compatível com as
especificações solicitadas.
Estojo porta lápis em lona de algodão . 2 zíperes 6mm com 2
cursores 6mm níquel, 2 puxadores metal zamag níquel 35mm, 1
puxador em sintético 1.4 em cada lado dos zíperes. Acabamento
externo em costura luva. Dimensões do estojo: 23cmx4cmx6cm.
Forma de personalização: bordado, conforme arte, tamanho e
layout fornecido após a licitação. As empresas devem apresentar
amostra do produto e da personalização compatível com as
especificações solicitadas.
Estojo porta lápis em poliéster 600x300, 2 zíperes 6mm com 1
cursor 6mm níquel, 1 puxador metal zamag níquel 35mm em
cada zíper, bolso frontal e traseiro estampados em Poliéster
(100% poliéster 300x600 espessura do Tecido+PVC=0.42; G/m²
Tecido+PVC=310
Trama
DTEX=600/72;
Urdume
DTEX=300/360 produtos 100% impermeável), acabamento
externo com espaguete PVC 3mm, revestido com o mesmo
material liso do estojo, 1 puxador em fita gorgurão 22mm em
cada lado da parte superior do estojo. Dimensões do estojo:
22cmx7cmx8cm. Forma de personalização: bordado/estampa
conforme arte, tamanho e lay-out fornecido após a licitação. As
empresas devem apresentar amostra do produto e da
personalização compatíveis com as especificações solicitadas.
Jaleco algodão - Jaleco tradicional na cor branca, unissex, manga
curta e manga longa, confeccionado em tecido 100% algodão,
gramatura 200g/m², com gola tradicional, com 3 bolsos na frente
(2 inferiores e 1 bolso no lado esquerdo superior com bordado do
brasão da UFSM em 4 cores medindo 10cm x 10cm), com 5
botões, comprimento longo 7/8, com abertura lateral na altura
dos bolsos inferiores, cinto traseiro preso somente nas laterais, na
cor branca e mesmo tecido, nos tamanhos PP, P, M, G, GG,
XGG. O jaleco poderá ser solicitado com punho justo, em
elástico ou botão. A quantidade de jalecos por tamanhos será
solicitada após conclusão da licitação. As empresas devem
apresentar amostra do produto e do bordado compatíveis com as
especificações solicitadas.
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Jaleco microfibra - Jaleco tradicional na cor branca, unissex,
manga curta e manga longa, confeccionado em tecido microfibra,
100% poliéster, gramatura 114g/m², com gola tradicional, com 3
bolsos na frente, 2 inferiores e 1 bolso no lado esquerdo superior
com bordado do brasão da UFSM em 4 cores medindo 10cm x
10cm, com 5 botões, comprimento longo 7/8, com abertura
lateral na altura dos bolsos inferiores, cinto traseiro preso
somente nas laterais, na cor branca, nos tamanhos PP, P, M, G,
GG, XGG. O jaleco poderá ser solicitado com punho justo, em
elástico ou botão. A quantidade de jalecos por tamanhos será
solicitada após conclusão da licitação. As empresas devem
apresentar amostra do produto e do bordado compatíveis com as
especificações solicitadas.
Jaqueta esportiva em tecido chimpa 100% poliéster. Jaqueta com
bolsos tradicionais na frente, gola alta, fechamento com zíper de
alta qualidade, mangas e corpo com acabamento de ribana
sanfonada, barras com costuras retilíneas e duplas nos
acabamentos. As jaquetas serão solicitadas em cores sortidas, nos
tamanhos P, M, G, GG e XGG, com personalização em serigrafia
tamanho aproximado de 20cm x 20cm, conforme arte a ser
enviada após a licitação. As empresas devem apresentar amostra
do produto nos tamanhos P, M, G, GG e XGG, e da serigrafia
compatíveis com as especificações solicitadas.
Jaquetas – em nylon paraqueda impermeável, fio 100%
poliamida rhodia com forro failete e fibra 0,15. Inclui dois bolsos
laterais. Jaqueta com costuras retílineas, acabamentos e zíper de
alta qualidade. Personalizadas com bordado em 4 cores, tamanho
aproximado de 20cm x 20cm, conforme arte a ser enviada após a
licitação. As jaquetas serão solicitadas nos modelos masculino e
feminino, nas cores preta, azul marinho, cinza grafite e verde
escuro os tamanhos irão variar do P ao GG adulto. A quantidade
de jaquetas por cores e tamanhos será solicitada pela Grife
UFSM após conclusão da licitação. As jaquetas devem vir
acondicionadas em sacos plásticos individuais e identificadas por
seus tamanhos. As jaquetas serão solicitadas em lotes de no
mínimo 10 unidades, incluindo cores e tamanhos variados. As
empresas devem apresentar amostra do produto, nos tamanhos P,
M, G e GG, nos modelos masculino e feminino e do bordado
compatíveis com as especificações solicitadas.
Mochila em lona de algodão. 2 bolsos frontais com 1 zíper 8mm
e 1 cursor 8mm níquel, 1 puxador metal zamag níquel, em cada
bolso, acabamento externo do bolso maior em espaguete PVC
revestido com o mesmo material da mochila e detalhe em
material refletivo, acabamento interno em Fita poliéster 25mm, 1
bolso interno no bolso anterior, divisória interna, porta utilitários
1 bolso interno em nylon plastificado 70 x 72DTEX 300Grm², 1
bolso interno para notebook 15.4” em poliéster nas duas faces
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dublado com PU
D26 6mm, com fechamento em fita
polipropileno CA25mm e velcro 25mm, fechamento da mochila
em zíper 8mm, com 2 cursores 8mm níquel, 2 puxadores metal
zamag níquel 35mm, bolsos laterais em dupla frontura, elástico
25mm na borda superior de cada bolso, em nylon plastificado
70, alça de mão acolchoada, alças de costas com detalhe fita
refletiva, acolchoada (lona /EVA 3mm/Isolmanta 5mm e Duplafrontura) (tipo sanduíche) debruada com fita polipropileno
CA25mm, com regulador nylon 25mm, preso às costas da
mochila por fita polipropileno CA25mm de 0,45m com reforço
no mesmo material do corpo. Costas acolchoadas dupla frontura /
Isolmanta 5mm/ Nylon plastificado 70 (tipo sanduíche),
acabamento externo da mochila em costura luva, acabamento
interno em Fita poliéster 25mm. Dimensões da mochila:
32cmx43cmx20cm. Personalização: etiqueta metal zamag fixada
com garras e contra chapa conforme arte, layout, tamanho e
banho definido após a licitação. As empresas devem apresentar
amostra do produto e da personalização compatíveis com as
especificações solicitadas.
Mochila em lona de algodão. 2 bolsos frontais com 1 zíper 8mm
e 1 cursor 8mm níquel, 1 puxador metal zamag níquel, em cada
bolso, acabamento externo do bolso maior em espaguete PVC
revestido com o mesmo material da mochila e detalhe em
material refletivo, acabamento interno em Fita poliéster 25mm, 1
bolso interno no bolso anterior, divisória interna, porta utilitários
1 bolso interno em nylon plastificado 70 x 72DTEX 300Grm², 1
bolso interno para notebook 15.4” em poliéster nas duas faces
dublado com PU
D26 6mm, com fechamento em fita
polipropileno CA25mm e velcro 25mm, fechamento da mochila
em zíper 8mm, com 2 cursores 8mm níquel, 2 puxadores metal
zamag níquel 35mm, bolsos laterais em dupla frontura, elástico
25mm na borda superior de cada bolso, em nylon plastificado
70, alça de mão acolchoada, alças de costas com detalhe fita
refletiva, acolchoada (lona /EVA 3mm/Isolmanta 5mm e Duplafrontura) (tipo sanduíche) debruada com fita polipropileno
CA25mm, com regulador nylon 25mm, preso às costas da
mochila por fita polipropileno CA25mm de 0,45m com reforço
no mesmo material do corpo. Costas acolchoadas dupla frontura /
Isolmanta 5mm/ Nylon plastificado 70 (tipo sanduíche),
acabamento externo da mochila em costura luva, acabamento
interno em Fita poliéster 25mm. Dimensões da mochila:
32cmx43cmx20cm. Personalização: bordado conforme arte,
layout, tamanho e banho definido após a licitação. As empresas
devem apresentar amostra do produto e da personalização
compatíveis com as especificações solicitadas.
Mochila em Nylon poliamida com substrato de PVC, forrada. 1
bolso frontal com matelassê, com 1 zíper 8mm, 1 cursor 8mm
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níquel, 1 puxador metal zamag níquel 35mm, acabamento
externo do bolso em espaguete PVC revestido por sintético liso
1.0, acabamento interno em Fita poliéster 25mm, e 1 bolso
interno em nylon plastificado 70 x 72DTEX 300Grm². 1 bolso
interno para notebook 17” poliéster nas duas faces dublado com
PU D26 6mm com fechamento em fita polipropileno CA25mm e
velcro 25mm. 2 bolsos laterais. Alça de mão acolchoada, presa às
alças da mochila por peça em sintético liso 1.0 com costura
progaramada. Alças de costas anatômicas, acolchoadas em Nylon
+ EVA 3mm/Isolmanta5mm e Dupla-fontura (tipo sanduíche)
debruada com fita poliéster 25mm, com regulador nylon 25mm,
preso às costas da mochila por fita polipropileno CA25mm de
0,45m com reforço em Nylon. Costas acolchoadas em duplafrontura/Isolmanta 5mm/ Nylon plastificado 70 x 72DTEX
300Grm (tipo sanduíche), acabamento externo da mochila em
espaguete PVC revestido com sintétici liso 1.0, acabamento
interno em Fita polipropileno 25mm. Dimensões da mochila:
30cmx43cmx15cm. Forma de personalização: etiqueta metal
zamag fixada com garras e contra chapa conforme arte, lay-out,
tamanho e banho definido após a licitação. As empresas devem
apresentar amostra do produto e da personalização compatíveis
com as especificações solicitadas.
Mochila em Poliéster (100% poliéster 300x600 espessura do
Tecido+PVC=0.42;
G/m²
Tecido+PVC=310
Trama
DTEX=600/72; Urdume DTEX=300/360 produtos 100%
impermeável). 1 bolso frontal com matelassê, com 1 zíper 8mm,
1 cursor 8mm níquel, 1 puxador metal zamag níquel 35mm,
acabamento externo do bolso em espaguete PVC revestido no
mesmo material do corpo, detalhe material refletivo na parte
superior do bolso, acabamento interno em Fita poliéster 25mm,
divisória interna e 1 bolso interno em nylon plastificado 70 x
72DTEX 300Grm², acabamento interno em Fita poliéster 25mm,
1 bolso interno para notebook 15.4” poliéster nas duas faces
dublado com PU
D26 6mm com fechamento em fita
polipropileno CA25mm e velcro 25mm, acesso rápido ao bolso
porta notebook com 1 fecho 8mm e 1 cursor 8mm níquel, 1
puxador metal zamag níquel 35mm, 2 bolsos laterais com a parte
superior em Dupla- frontura, elástico 25mm na borda superior de
cada bolso , alça de mão acolchoada, alças de costas anatômicas
com detalhe fita refletiva, acolchoadas em poliéster + EVA
3mm/Isolmanta5mm e Dupla-fontura (tipo sanduíche) debruada
com fita poliéster 25mm, com regulador nylon 25mm, preso às
costas da mochila por fita polipropileno CA25mm de 0,45m com
reforço em poliéster. Costas acolchoadas em dupla-frontura /
Isolmanta 5mm/ Nylon plastificado 70 (tipo sanduíche),
acabamento externo da mochila em espaguete PVC revestido
com o mesmo material da mochila, acabamento interno em Fita
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polipropileno 25mm. Dimensões da mochila: 32cmx45cmx24cm.
Forma de personalização: etiqueta metal zamag fixada com
garras e contra chapa conforme arte, lay-out, tamanho e banho
definido após a licitação. As empresas devem apresentar amostra
do produto e da personalização compatíveis com as
especificações solicitadas.
Mochila em Poliéster (100% poliéster 300x600 espessura do
Tecido+PVC=0.42;
G/m²
Tecido+PVC=310
Trama
DTEX=600/72; Urdume DTEX=300/360 produtos 100%
impermeável). 1 bolso frontal com matelassê, com 1 zíper 8mm,
1 cursor 8mm níquel, 1 puxador metal zamag níquel 35mm,
acabamento externo do bolso em espaguete PVC revestido no
mesmo material do corpo, detalhe material refletivo na parte
superior do bolso, acabamento interno em Fita poliéster 25mm,
divisória interna e 1 bolso interno em nylon plastificado 70 x
72DTEX 300Grm², acabamento interno em Fita poliéster 25mm,
1 bolso interno para notebook 15.4” poliéster nas duas faces
dublado com PU
D26 6mm com fechamento em fita
polipropileno CA25mm e velcro 25mm, acesso rápido ao bolso
porta notebook com 1 fecho 8mm e 1 cursor 8mm níquel, 1
puxador metal zamag níquel 35mm, 2 bolsos laterais com a parte
superior em Dupla- frontura, elástico 25mm na borda superior de
cada bolso , alça de mão acolchoada, alças de costas anatômicas
com detalhe fita refletiva, acolchoadas em poliéster + EVA
3mm/Isolmanta5mm e Dupla-fontura (tipo sanduíche) debruada
com fita poliéster 25mm, com regulador nylon 25mm, preso às
costas da mochila por fita polipropileno CA25mm de 0,45m com
reforço em poliéster. Costas acolchoadas em dupla-frontura /
Isolmanta 5mm/ Nylon plastificado 70 (tipo sanduíche),
acabamento externo da mochila em espaguete PVC revestido
com o mesmo material da mochila, acabamento interno em Fita
polipropileno 25mm. Dimensões da mochila: 32cmx45cmx24cm.
Forma de personalização: bordado conforme arte, lay-out,
tamanho e banho definido após a licitação. As empresas devem
apresentar amostra do produto e da personalização compatíveis
com as especificações solicitadas.
Mochila em Poliéster, ( 100% poliéster 300x600 espessura do
Tecido+PVC=0.42;
G/m²
Tecido+PVC=310
Trama
DTEX=600/72; Urdume DTEX=300/36 produto 100%
impermeável) 2 bolsos frontais com 1 zíper 8mm e 1 cursor 8mm
níquel, 1 puxador metal zamag níquel 35mm, em cada bolso,
sendo o frontal com matelassê acabamento externo do bolso
menor em espaguete PVC revestido com poliéster e detalhe em
material refletivo, acabamento interno em Fita polipropileno
25mm, divisória interna e 1 bolso interno na parte superior do
bolso anterior, porta utilitários em Nylon pl. 70 x 72DTEX
300Grm², 1 bolso interno para notebook 15.4” poliéster nas duas
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faces dublado com PU D26 6mm com fechamento em fita
polipropileno CA25mm e velcro 25mm, fechamento da mochila
em zíper 8mm, com 2 cursores 8mm níquel, 2 puxadores metal
zamag níquel 35mm, acesso rápido ao bolso porta notebook com
1 fecho 8mm e 1 cursor 8mm níquel, 1 puxador metal zamag
níquel 35mm, bolsos laterais com a parte superior em dupla
frontura, elástico 25mm na borda superior de cada bolso,
divisória interna em nylon plastificado 70 x 72DTEX 300Grm²,
alça de mão acolchoada, alças de costas com detalhe fita
refletiva, acolchoadas em poliéster/EVA 3mm/Isolmanta 5mm e
Dupla-frontura (tipo sanduíche) debruada com fita poliéster
CA25mm, com regulador nylon 25mm, preso às costas da
mochila por fita polipropileno CA25mm de 0,45m com reforço
no mesmo material do corpo. Costas acolchoadas dupla frontura /
Isolmanta 5mm/ Nylon plastificado 70 (tipo sanduíche),
acabamento externo da mochila em espaguete PVC revestido
com o mesmo material da mochila, acabamento interno em Fita
poliéster 25mm. Dimensões da mochila: 33cmx48cmx15cm.
Personalização: etiqueta metal zamag fixada com garras e contra
chapa conforme arte, layout, tamanho e banho definido após a
licitação. As empresas devem apresentar amostra do produto e da
personalização compatíveis com as especificações solicitadas.
Mochila em Poliéster, ( 100% poliéster 300x600 espessura do
Tecido+PVC=0.42;
G/m²
Tecido+PVC=310
Trama
DTEX=600/72; Urdume DTEX=300/36 produto 100%
impermeável) 2 bolsos frontais com 1 zíper 8mm e 1 cursor 8mm
níquel, 1 puxador metal zamag níquel 35mm, em cada bolso,
sendo o frontal com matelassê acabamento externo do bolso
menor em espaguete PVC revestido com poliéster e detalhe em
material refletivo, acabamento interno em Fita polipropileno
25mm, divisória interna e 1 bolso interno na parte superior do
bolso anterior, porta utilitários em Nylon pl. 70 x 72DTEX
300Grm², 1 bolso interno para notebook 15.4” poliéster nas duas
faces dublado com PU D26 6mm com fechamento em fita
polipropileno CA25mm e velcro 25mm, fechamento da mochila
em zíper 8mm, com 2 cursores 8mm níquel, 2 puxadores metal
zamag níquel 35mm, acesso rápido ao bolso porta notebook com
1 fecho 8mm e 1 cursor 8mm níquel, 1 puxador metal zamag
níquel 35mm, bolsos laterais com a parte superior em dupla
frontura, elástico 25mm na borda superior de cada bolso,
divisória interna em nylon plastificado 70 x 72DTEX 300Grm²,
alça de mão acolchoada, alças de costas com detalhe fita
refletiva, acolchoadas em poliéster/EVA 3mm/Isolmanta 5mm e
Dupla-frontura (tipo sanduíche) debruada com fita poliéster
CA25mm, com regulador nylon 25mm, preso às costas da
mochila por fita polipropileno CA25mm de 0,45m com reforço
no mesmo material do corpo. Costas acolchoadas dupla frontura /
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Isolmanta 5mm/ Nylon plastificado 70 (tipo sanduíche),
acabamento externo da mochila em espaguete PVC revestido
com o mesmo material da mochila, acabamento interno em Fita
poliéster 25mm. Dimensões da mochila: 33cmx48cmx15cm.
Personalização: bordado conforme arte, layout, tamanho e banho
definido após a licitação. As empresas devem apresentar amostra
do produto e da personalização compatíveis com as
especificações solicitadas.
Mochila em Poliéster (100% poliéster 300x600 espessura do
Tecido+PVC=0.42;
G/m²
Tecido+PVC=310
Trama
DTEX=600/72; Urdume DTEX=300/360 produtos 100%
impermeável). 1 bolso frontal estampado, com 1 zíper 8mm, 1
cursor 8mm níquel e 1 puxador metal zamag níquel 35mm,
acabamento externo do detalhe inferior do bolso em espaguete
PVC revestido no mesmo material do corpo e detalhe em
material refletivo, acabamento externo do bolso em costura luva,
acabamento interno em Fita poliéster 25mm, 1 bolso interno
portautilitários em nylon plastificado 70 x 72DTEX 300Grm²,
parte laterala e superior da mochila estampada, fechamento da
mochila com 1 fecho 8mm, 2 cursores 8mm níquel, 2 puxadores
metal zamag níquel 35mm, alça de mão acolchoada estampada,
alças de costas anatômicas com detalhe em fita refletiva,
acolchoadas em poliéster + EVA 3mm/Isolmanta 5mm e Duplafontura (tipo sanduíche) debruada com fita poliéster 25mm, com
regulador nylon 25mm, preso às costas da mochila por fita
polipropileno CA25mm de 0,45m com reforço em poliéster.
Costas acolchoadas em dupla-frontura / Isolmanta 5mm/ Nylon
plastificado 70 (tipo sanduíche), acabamento externo em costura
luva, acabamento interno em Fita polipropileno 25mm.
Dimensões da mochila 33cmx47cmx22cm. Forma de
personalização: chapinha/estampa conforme arte, tamanho e layout fornecido após a licitação. As empresas devem apresentar
amostra do produto e da personalização compatíveis com as
especificações solicitadas.
Mochila em Poliéster (100% poliéster 300x600 espessura do
Tecido+PVC=0.42;
G/m²
Tecido+PVC=310
Trama
DTEX=600/72; Urdume DTEX=300/360 produtos 100%
impermeável). 1 bolso frontal estampado, com 1 zíper 8mm, 1
cursor 8mm níquel e 1 puxador metal zamag níquel 35mm,
acabamento externo do detalhe inferior do bolso em espaguete
PVC revestido no mesmo material do corpo e detalhe em
material refletivo, acabamento externo do bolso em costura luva,
acabamento interno em Fita poliéster 25mm, 1 bolso interno
portautilitários em nylon plastificado 70 x 72DTEX 300Grm²,
parte laterala e superior da mochila estampada, fechamento da
mochila com 1 fecho 8mm, 2 cursores 8mm níquel, 2 puxadores
metal zamag níquel 35mm, alça de mão acolchoada estampada,
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alças de costas anatômicas com detalhe em fita refletiva,
acolchoadas em poliéster + EVA 3mm/Isolmanta 5mm e Duplafontura (tipo sanduíche) debruada com fita poliéster 25mm, com
regulador nylon 25mm, preso às costas da mochila por fita
polipropileno CA25mm de 0,45m com reforço em poliéster.
Costas acolchoadas em dupla-frontura / Isolmanta 5mm/ Nylon
plastificado 70 (tipo sanduíche), acabamento externo em costura
luva, acabamento interno em Fita polipropileno 25mm.
Dimensões da mochila 33cmx47cmx22cm. Forma de
personalização: chapinha/estampa conforme arte, tamanho e layout fornecido após a licitação. As empresas devem apresentar
amostra do produto e da personalização compatíveis com as
especificações solicitadas.
Mochila em Poliéster (100% poliéster 300x600 espessura do
Tecido+PVC=0.42;
G/m²
Tecido+PVC=310
Trama
DTEX=600/72; Urdume DTEX=300/360 produtos 100%
impermeável). 2 bolsos frontais, sendo um tipo envelope, com 1
zíper 8mm, 1 cursor 8mm níquel e1 puxador metal zamag níquel
35mm em cada bolso, acabamento externo do bolso em
espaguete PVC revestido no mesmo material do corpo, detalhe
material refletivo na parte superior do bolso, acabamento interno
em Fita poliéster 25mm, 1 bolso interno em nylon plastificado
70 x 72DTEX 300Grm², 1 bolso interno para notebook 15.6”
poliéster nas duas faces dublado com PU D26 6mm com
fechamento em fita polipropileno CA25mm e velcro 25mm,
acesso rápido ao bolso porta notebook na parte traseira com 1
fecho 8mm, 1 cursor 8mm níquel, 1 puxador metal zamag níquel
35mm, 2 bolsos laterais com a parte superior em Dupla- frontura,
elástico 25mm na borda superior de cada bolso , fechamento da
mochila com 1 fecho 8mm, 2 cursores 8mm níquel, 2 puxadores
metal zamag níquel 35mm, fundo reforçado, alça de mão
acolchoada, alças de costas anatômicas com detalhe em fita
refletiva, acolchoadas em poliéster + EVA 3mm/Isolmanta 5mm
e Dupla-fontura (tipo sanduíche) debruada com fita poliéster
25mm, com regulador nylon 25mm, preso às costas da mochila
por fita polipropileno CA25mm de 0,45m com reforço em
poliéster. Costas acolchoadas em dupla-frontura / Isolmanta
5mm/ Nylon plastificado 70 (tipo sanduíche), acabamento
externo da mochila em costura luva, acabamento interno em Fita
polipropileno 25mm. Dimensões da mochila 34cmx35cmx16cm.
Forma de personalização: bordado conforme arte, tamanho e layout fornecido após a licitação. As empresas devem apresentar
amostra do produto e da personalização compatíveis com as
especificações solicitadas.
Mochila em Poliéster (100% poliéster 300x600 espessura do
Tecido+PVC=0.42;
G/m²
Tecido+PVC=310
Trama
DTEX=600/72; Urdume DTEX=300/360 produtos 100%
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impermeável). 2 bolsos frontais, sendo um tipo envelope, com 1
zíper 8mm, 1 cursor 8mm níquel e1 puxador metal zamag níquel
35mm em cada bolso, acabamento externo do bolso em
espaguete PVC revestido no mesmo material do corpo, detalhe
material refletivo na parte superior do bolso, acabamento interno
em Fita poliéster 25mm, 1 bolso interno em nylon plastificado
70 x 72DTEX 300Grm², 1 bolso interno para notebook 15.6”
poliéster nas duas faces dublado com PU D26 6mm com
fechamento em fita polipropileno CA25mm e velcro 25mm,
acesso rápido ao bolso porta notebook na parte traseira com 1
fecho 8mm, 1 cursor 8mm níquel, 1 puxador metal zamag níquel
35mm, 2 bolsos laterais com a parte superior em Dupla- frontura,
elástico 25mm na borda superior de cada bolso , fechamento da
mochila com 1 fecho 8mm, 2 cursores 8mm níquel, 2 puxadores
metal zamag níquel 35mm, fundo reforçado, alça de mão
acolchoada, alças de costas anatômicas com detalhe em fita
refletiva, acolchoadas em poliéster + EVA 3mm/Isolmanta 5mm
e Dupla-fontura (tipo sanduíche) debruada com fita poliéster
25mm, com regulador nylon 25mm, preso às costas da mochila
por fita polipropileno CA25mm de 0,45m com reforço em
poliéster. Costas acolchoadas em dupla-frontura / Isolmanta
5mm/ Nylon plastificado 70 (tipo sanduíche), acabamento
externo da mochila em costura luva, acabamento interno em Fita
polipropileno 25mm. Dimensões da mochila 34cmx35cmx16cm.
Forma de personalização: chapinha conforme arte, tamanho e
lay-out fornecido após a licitação. As empresas devem apresentar
amostra do produto e da personalização compatíveis com as
especificações solicitadas.
Mochila em Poliéster (100% poliéster 300x600 espessura do
Tecido+PVC=0.42;
G/m²
Tecido+PVC=310
Trama
DTEX=600/72; Urdume DTEX=300/360 produtos 100%
impermeável). 2 bolsos frontais estampados, sendo um tipo
envelope, com 1 zíper 8mm, 1 cursor 8mm níquel e 1 puxador
metal zamag níquel 35mm em cada bolso, acabamento externo
do detalhe do bolso em espaguete PVC revestido no mesmo
material do corpo, acabamento externo do bolso em costura luva,
acabamento interno em Fita poliéster 25mm, 1 bolso interno
portautilitários em nylon plastificado 70 x 72DTEX 300Grm², 2
bolsos laterais estampados com elástico 25mm na borda superior
de cada bolso , parte superior da mochila estampada, fechamento
da mochila com 1 fecho 8mm, 2 cursores 8mm níquel, 2
puxadores metal zamag níquel 35mm, alça de mão acolchoada,
alças de costas anatômicas com detalhe em fita refletiva,
acolchoadas em poliéster + EVA 3mm/Isolmanta 5mm e Duplafontura (tipo sanduíche) debruada com fita poliéster 25mm, com
regulador nylon 25mm, preso às costas da mochila por fita
polipropileno CA25mm de 0,45m com reforço em poliéster.
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Costas acolchoadas em dupla-frontura / Isolmanta 5mm/ Nylon
plastificado 70 (tipo sanduíche), acabamento externo em
espaguete PVC revestido no mesmo material do corpo,
acabamento interno em Fita polipropileno 25mm. Dimensões da
mochila 31cmx43cmx17cm. Forma de personalização:
chapinha/estampa conforme arte, tamanho e lay-out fornecido
após a licitação. As empresas devem apresentar amostra do
produto e da personalização compatíveis com as especificações
solicitadas.
Mochila em Poliéster (100% poliéster 300x600 espessura do
Tecido+PVC=0.42;
G/m²
Tecido+PVC=310
Trama
DTEX=600/72; Urdume DTEX=300/360 produtos 100%
impermeável). 2 bolsos frontais estampados, sendo um tipo
envelope, com 1 zíper 8mm, 1 cursor 8mm níquel e1 puxador
metal zamag níquel 35mm em cada bolso, acabamento externo
do bolso em espaguete PVC revestido no mesmo material do
corpo, detalhe material refletivo na parte superior do bolso,
acabamento interno em Fita poliéster 25mm, 1 bolso interno em
nylon plastificado 70 x 72DTEX 300Grm², 2 bolsos laterais
estampados com elástico 25mm na borda superior de cada bolso ,
parte superior da mochila estampada, fechamento da mochila
com 1 fecho 8mm, 2 cursores 8mm níquel, 2 puxadores metal
zamag níquel 35mm, alça de mão acolchoada, alças de costas
anatômicas com detalhe em fita refletiva, acolchoadas em
poliéster + EVA 3mm/Isolmanta 5mm e Dupla-fontura (tipo
sanduíche) debruada com fita poliéster 25mm, com regulador
nylon 25mm, preso às costas da mochila por fita polipropileno
CA25mm de 0,45m com reforço em poliéster. Costas
acolchoadas em dupla-frontura / Isolmanta 5mm/ Nylon
plastificado 70 (tipo sanduíche), acabamento externo em
espaguete PVC revestido no mesmo material do corpo,
acabamento interno em Fita polipropileno 25mm. Dimensões da
mochila 32cmx43cmx16cm. Forma de personalização:
chapinha/estampa conforme arte, tamanho e lay-out fornecido
após a licitação. As empresas devem apresentar amostra do
produto e da personalização compatíveis com as especificações
solicitadas.
Mochila em Poliéster (100% poliéster 300x600 espessura do
Tecido+PVC=0.42;
G/m²
Tecido+PVC=310
Trama
DTEX=600/72; Urdume DTEX=300/360 produtos 100%
impermeável). 2 bolsos frontais, sendo 1 com costura tipo
matelassê, com 1 zíper 8mm, 1 cursor 8mm níquel e1 puxador
metal zamag níquel 35mm em cada bolso, acabamento externo
do bolso em espaguete PVC revestido no mesmo material do
corpo, detalhe material refletivo na parte superior do bolso,
acabamento interno em Fita poliéster 25mm, 1 bolso interno
porta-utilitários em nylon plastificado 70 x 72DTEX 300Grm², 1
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bolso interno para notebook 15.6” poliéster nas duas faces
dublado com PU
D26 6mm com fechamento em fita
polipropileno CA25mm e velcro 25mm, acesso rápido ao bolso
porta notebook na parte traseira com 1 fecho 8mm, 1 cursor 8mm
níquel, 1 puxador metal zamag níquel 35mm, 2 bolsos laterais
com a parte superior em Dupla- frontura, elástico 25mm na borda
superior de cada bolso , fechamento da mochila com 1 fecho
8mm, 2 cursores 8mm níquel, 2 puxadores metal zamag níquel
35mm,alça de mão acolchoada, alças de costas anatômicas com
detalhe em fita refletiva, acolchoadas em poliéster + EVA
3mm/Isolmanta 5mm e Dupla-fontura (tipo sanduíche) debruada
com fita poliéster 25mm, com regulador nylon 25mm, preso às
costas da mochila por fita polipropileno CA25mm de 0,45m com
reforço em poliéster. Costas acolchoadas em dupla-frontura /
Isolmanta 5mm/ Nylon plastificado 70 (tipo sanduíche),
acabamento externo da mochila em costura luva, acabamento
interno em Fita polipropileno 25mm. Dimensões da mochila
33cmx46cmx15cm. Forma de personalização: bordado conforme
arte, tamanho e lay-out fornecido após a licitação. As empresas
devem apresentar amostra do produto e da personalização
compatíveis com as especificações solicitadas.
Mochila em Poliéster (100% poliéster 300x600 espessura do
Tecido+PVC=0.42;
G/m²
Tecido+PVC=310
Trama
DTEX=600/72; Urdume DTEX=300/360 produtos 100%
impermeável). 2 bolsos frontais, sendo 1 com costura tipo
matelassê, com 1 zíper 8mm, 1 cursor 8mm níquel e1 puxador
metal zamag níquel 35mm em cada bolso, acabamento externo
do bolso em espaguete PVC revestido no mesmo material do
corpo, detalhe material refletivo na parte superior do bolso,
acabamento interno em Fita poliéster 25mm, 1 bolso interno
porta-utilitários em nylon plastificado 70 x 72DTEX 300Grm², 1
bolso interno para notebook 15.6” poliéster nas duas faces
dublado com PU
D26 6mm com fechamento em fita
polipropileno CA25mm e velcro 25mm, acesso rápido ao bolso
porta notebook na parte traseira com 1 fecho 8mm, 1 cursor 8mm
níquel, 1 puxador metal zamag níquel 35mm, 2 bolsos laterais
com a parte superior em Dupla- frontura, elástico 25mm na borda
superior de cada bolso , fechamento da mochila com 1 fecho
8mm, 2 cursores 8mm níquel, 2 puxadores metal zamag níquel
35mm,alça de mão acolchoada, alças de costas anatômicas com
detalhe em fita refletiva, acolchoadas em poliéster + EVA
3mm/Isolmanta 5mm e Dupla-fontura (tipo sanduíche) debruada
com fita poliéster 25mm, com regulador nylon 25mm, preso às
costas da mochila por fita polipropileno CA25mm de 0,45m com
reforço em poliéster. Costas acolchoadas em dupla-frontura /
Isolmanta 5mm/ Nylon plastificado 70 (tipo sanduíche),
acabamento externo da mochila em costura luva, acabamento
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interno em Fita polipropileno 25mm. Dimensões da mochila
33cmx46cmx15cm. Forma de personalização: chapinha
conforme arte, tamanho e lay-out fornecido após a licitação. As
empresas devem apresentar amostra do produto e da
personalização compatíveis com as especificações solicitadas.
Mochila em sintético PVC 1.0 , forrada, 2 bolsos frontais com
zíper 8mm , 1 puxador 8mm metal zamag níquel 35mm em cada
zíper, bolso interno porta utilitários em nylon plastificado
70,acabamento externo do bolso em espaguete PVC revestido no
mesmo material da mochila, acabamento interno em Fita
poliéster 25mm, 1 bolso interno para notebook 15.6” poliéster
nas duas faces dublado com PU D26 6mm com fechamento em
fita polipropileno CA25mm e velcro 25mm, alça de mão
acolchoada, alças de costas anatômicas sintético + EVA
3mm/Isolmanta 5mm e Dupla-fontura (tipo sanduíche) debruada
com fita poliéster 25mm, com regulador nylon 25mm, preso às
costas da mochila por fita polipropileno CA25mm de 0,45m com
reforço em poliéster. Costas acolchoadas em dupla-frontura /
Isolmanta 5mm/ Nylon plastificado 70 (tipo sanduíche),
acabamento externo da mochila em espaguete PVC revestido
com o mesmo material da mochila, acabamento interno em Fita
polipropileno 25mm. Dimensões da mochila: 32cmx41cmx13cm.
Forma de personalização: etiqueta metal zamag fixada com
garras e contra chapa conforme arte, lay-out, tamanho e banho
definido após a licitação. As empresas devem apresentar amostra
do produto e da personalização compatíveis com as
especificações solicitadas.
Mochila em Sintético PVC 1.0, Substrato de Spun-lacer 100gr
gravação matelassê, forro em poliéster resinado 52GRM², 1 bolso
frontal com zíper 8mm e 1 cursor 8mm níquel, 1 puxador metal
zamag níquel 35mm, detalhes em sintético liso preso por 1 fivela
em metal Níquel 25mm em cada detalhe, bolso interno porta
utilitários em Nylon pl. 70 x 72DTEX 300Grm², 1 bolso interno
para notebook 14” em poliéster nas duas faces dublado com PU
D26 6mm com fechamento em fita polipropileno CA25mm e
velcro 25mm alça de mão em sintético liso duplo, alças de costas
no mesmo material da mochila, acolchoadas em sanduíche
(sintético matelassê /EVA 3mm/Isolmanta 5mm e Duplafrontura) debruada com o mesmo material da mochila, com
passador regulador metal 25mm, preso às costas da mochila por
alça em sintético liso duplo, alça em sintético liso duplo presa às
costas da mochila tipo “carona” para acoplar a mochila a outra
mala/mochila que possua carrinho. Costas acolchoadas :Sintético
matelassê/ Isolmanta 5mm/ Nylon plastificado (tipo sanduíche),
fechamento da mochila em zíper 8mm com 2 cursores 8mm
níquel, 2 puxadores metal zamag níquel 35mm, acabamento
externo da mochila em espaguete PVC revestido com o mesmo
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material da mochila, cabamento interno em fita polipropileno
25mm. Dimensões da mochila: 31cmx37cmx12cm. Forma de
personalização: etiqueta metal zamag fixada com garras e contra
chapa conforme arte, layout, tamanho e banho definido após a
licitação. As empresas devem apresentar amostra do produto e da
personalização compatíveis com as especificações solicitadas.
Moletom – em malha 50% algodão e 50% poliéster, apeluciado
por dentro, com capuz e com zíper. Inclui dois bolsos laterais.
Moletom com costuras retílineas, acabamentos e zíper de alta
qualidade. Os moletons devem vir bordados conforme arte em 4
cores, tamanho aproximado de 20cm x 20cm, a arte será enviada
após a licitação. Os moletons serão solicitados nas cores cinza,
azul marinho, preto e vermelho. Serão solicitados dos tamanhos
PP ao XGG adultos, modelos masculino e feminino. Os moletons
devem vir acondicionados em sacos plásticos individuais e
identificados por seus tamanhos. Os moletons serão solicitados
em lotes de no mínimo 20 unidades, incluindo cores e tamanhos
variados. As empresas devem apresentar amostra do produto nos
tamanhos PP, P, M, G, GG e XGG, nos modelos masculino e
feminino e da gravação compatíveis com as especificações
solicitadas.
Moletom canguru – em malha 50% algodão e 50% poliéster,
apeluciado por dentro, com capuz. Inclui dois bolsos laterais
estilo canguru. Moletom com costuras retílineas e acabamentos
de alta qualidade. Os moletons devem vir bordados conforme
arte em 4 cores, tamanho aproximado de 20cm x 20cm, a arte
será enviada após a licitação. Os moletons serão solicitados nas
cores cinza, azul marinho, preto e vermelho. Serão solicitados
dos tamanhos PP ao XGG adultos, modelos masculino e
feminino. Os moletons devem vir acondicionados em sacos
plásticos individuais e identificados por seus tamanhos. Os
moletons serão solicitados em lotes de no mínimo 20 unidades,
incluindo cores e tamanhos variados. As empresas devem
apresentar amostra do produto nos tamanhos PP, P, M, G, GG e
XGG, nos modelos masculino e feminino, e da gravação
compatíveis com as especificações solicitadas.
Moletom – em malha 50% algodão e 50% poliéster, apeluciado
por dentro. Moletom sem capuz e sem zíper, gola careca, com
costuras retílineas, acabamentos de alta qualidade.Os moletons
devem vir bordados conforme arte em 4 cores, tamanho
aproximado de 20cm x 20cm, a arte será enviada após a licitação.
Os moletons serão solicitados nas cores cinza, azul marinho,
preto e vermelho. Serão solicitados dos tamanhos PP ao XGG
adultos, modelos masculino e feminino. Os moletons devem vir
acondicionados em sacos plásticos individuais e identificados por
seus tamanhos. Os moletons serão solicitados em lotes de no
mínimo 20 unidades, incluindo cores e tamanhos variados. As
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empresas devem apresentar amostra do produto nos tamanhos
PP, P, M, G, GG e XGG, nos modelos masculino e feminino e da
gravação compatíveis com as especificações solicitadas.
Pasta em nylon Prada (poliamida com substrato de PVC) forro
interno em poliéster resinado 52GRM², bolso frontal com costura
matelasse com 1 fecho 8mm e 1 cursor 8mm níquel, 1 puxador
metal zamag níquel 35mm, sob aba, bolso interno porta
utilitários em nylon plastificado 70 x 72DTEX 300Grm², 1 bolso
interno para notebook 14” em poliéster nas duas faces dublado
com PU D26 6mm, acabamento em viés poliéster 25mm com
fechamento em fita polipropileno 25mm e velcro 25mm, alça de
mão em laminado sintético PVC 1.0, com enchimento interno em
cordão Eva 10mm, rebitado com rebite 4 mm calota dupla níquel
e costura programada, alça de ombro em poliéster 50mm com 2
mosquetões
zamag 50mm c/destorcedor 50mm níquel, 1
passador regulador arame 50mm, fixada ao corpo com dois
triângulos zamag 25mm níquel ombreira acolchoada
(nylon/eva3mm/dupla frontura), fechamento em zíper 8mm com
1 cursor 8mm níquel, 1 puxador metal zamag níquel 35mm,
fundo em laminado sintético PVC 1.0 reforçado por papelão 120,
acabamento externo em espaguete PVC revestido com sintético
PVC 1.0, acabamento interno em viés poliéster 25mm.
Dimensões da pasta: 37cmx29cmx11cm. Personalização:
etiqueta metal zamag fixado com garras e contra chapa conforme
arte, layout, tamanho e banho definido após a licitação. As
empresas devem apresentar amostra do produto e da
personalização compatível com as especificações solicitadas.
Pasta em sintético soft PVC 0.9, forrada .2 Bolsos frontais sendo
1 tipo envelope, com 1 fecho 8mm e 1 cursor 8mm níquel, 1
puxador metal zamag níquel 35mm, em cada um dos bolsos. 1
bolso traseiro com 1 fecho 8mm e 1 cursor 8mm níquel, 1
puxador metal zamag níquel 35mm. 1 bolso interno porta
utilitários em nylon plastificado 70 x 72DTEX 300Grm². 1 bolso
interno para notebook 15.4” em cacharrel dublado com PU 8mm,
acabamento em viés poliéster 25mm com fechamento em fita
polipropileno 25mm e velcro 25mm. Alça de mão em fita
poliéster 40mm com detalhe no mesmo sintético sobre a fita,
alça de ombro em polipropileno 40mm com detalhe no mesmo
sintético sobre a fita, destacável com 2 mosquetões metal
40mm, e 1 regulador metal 40mm , fixados na bolsa por dois
triângulos 25mm em Zamag níquel. Fechamento do corpo com
zíper 8mm com 1 cursor 8mm níquel, 1 puxador metal zamag
níquel 35mm, acabamento externo em costura luva. Acabamento
interno em fita polipropileno 25mm. Dimensões da pasta:
35cmx28cmx10cm. Personalização: etiqueta metal zamag fixada
com garras e contra chapa conforme arte, layout, tamanho e
banho definida após a licitação. As empresas devem apresentar
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amostra do produto e da personalização compatíveis com as
especificações solicitadas.
Pasta em sintético soft PVC 0.9, forrada (forro personalizado arte
definida após a licitação, bolso frontal com 1 fecho 8mm e 2
cursores 8mm níquel, 2 puxadores metal zamag níquel 35mm,
bolso interno porta utilitários em nylon plastificado 70, bolso
interno para notebook 15.4” em cacharrel dublado com PU 8mm,
acabamento em viés poliéster 25mm com fechamento em fita
polipropileno 25mm e velcro 25mm, alça de mão em fita
poliéster 40mm com detalhe no mesmo sintético sobre a fita,
alça de ombro em polipropileno 40mm com detalhe no mesmo
sintético sobre a fita, destacável com 2 mosquetões metal
40mm, fixados na bolsa por dois triângulos 35mm em Zamag
níquel e 1 regulador metal 40mm, fechamento do corpo com
zíper 8mm com 2 cursores 8mm níquel, 2 puxadores metal
zamag níquel 35mm, acabamento externo em espaguete PVC
revestido com sintético liso, fundo reforçado por papelão 120,
acabamento interno em fita polipropileno 25mm. Dimensões da
pasta: 40cmx30cmx11cm. Personalização: etiqueta metal zamag
fixada com garras e contra chapa conforme arte, layout, tamanho
e banho definida após a licitação. As empresas devem apresentar
amostra do produto e da personalização compatível com as
especificações solicitadas.
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