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DIVULGAÇÃO – DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 187.3041/2020 

 OBJETO: Aquisição de UNIFORME ESCOLAR PARA SEDE E UNIDADES 

PEDAGÓGICAS. 
 

A Fundação Escola Bosque – FUNBOSQUE/PMB manifesta interesse em obter 
propostas adicionais por dispensa de licitação, com base nas regras exaradas no art. 75, 
II, § 3º da Lei n° 14.133/2021, conforme especificação do objeto abaixo relacionado: 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO ITEM UND QTD 

1 

Camisa com manga curta, meia malha, cor verde-folha, composição: 67% poliéster e 
33% viscose, gramatura mínima 165 g/m2, gola redonda com 25mm em Ribana 
composição: 66% poliéster, 32% viscose e 2% elastano, cor branca, com impressão 
serigráfica conforme layout anexo. Tamanho 4 (quatro) anos. 

UNID 73 

2 

Camisa com manga curta, meia malha, cor verde-folha, composição: 67% poliéster e 
33% viscose, gramatura mínima 165 g/m2, gola redonda com 25mm em Ribana 
composição: 66% poliéster, 32% viscose e 2% elastano, cor branca, com impressão 
serigráfica conforme layout anexo. Tamanho 5 (cinco) anos. 

UNID 78 

3 

Camisa com manga curta, meia malha, cor verde-folha, composição: 67% poliéster e 
33% viscose, gramatura mínima 165 g/m2, gola redonda com 25mm em Ribana 
composição: 66% poliéster, 32% viscose e 2% elastano, cor branca, com impressão 
serigráfica conforme layout anexo. Tamanho 6 (seis) anos. 

UNID 108 

4 

Camisa com manga curta, meia malha, cor verde-folha, composição: 67% poliéster e 
33% viscose, gramatura mínima 165 g/m2, gola redonda com 25mm em Ribana 
composição: 66% poliéster, 32% viscose e 2% elastano, cor branca, com impressão 
serigráfica conforme layout anexo. Tamanho 7 (sete) anos. 

UNID 94 

5 

Camisa com manga curta, meia malha, cor verde-folha, composição: 67% poliéster e 
33% viscose, gramatura mínima 165 g/m2, gola redonda com 25mm em Ribana 
composição: 66% poliéster, 32% viscose e 2% elastano, cor branca, com impressão 
serigráfica conforme layout anexo. Tamanho 8 (oito) anos. 

UNID 92 

6 

Camisa com manga curta, meia malha, cor verde-folha, composição: 67% poliéster e 
33% viscose, gramatura mínima 165 g/m2, gola redonda com 25mm em Ribana 
composição: 66% poliéster, 32% viscose e 2% elastano, cor branca, com impressão 
serigráfica conforme layout anexo. Tamanho 9 (nove) anos. 

UNID 97 

7 

Camisa com manga curta, meia malha, cor verde-folha, composição: 67% poliéster e 
33% viscose, gramatura mínima 165 g/m2, gola redonda com 25mm em Ribana 
composição: 66% poliéster, 32% viscose e 2% elastano, cor branca, com impressão 
serigráfica conforme layout anexo. Tamanho 10 (dez) anos. 

UNID 121 

8 

Camisa com manga curta, meia malha, cor verde-folha, composição: 67% poliéster e 
33% viscose, gramatura mínima 165 g/m2, gola redonda com 25mm em Ribana 
composição: 66% poliéster, 32% viscose e 2% elastano, cor branca, com impressão 
serigráfica conforme layout anexo. Tamanho 11 (onze) anos. 

UNID 124 
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9 

Camisa com manga curta, meia malha, cor verde-folha, composição: 67% poliéster e 
33% viscose, gramatura mínima 165 g/m2, gola redonda com 25mm em Ribana 
composição: 66% poliéster, 32% viscose e 2% elastano, cor branca, com impressão 
serigráfica conforme layout anexo. Tam. Tamanho 12 (doze) anos. 

UNID 249 

10 

Camisa com manga curta, meia malha, cor verde-folha, composição: 67% poliéster e 
33% viscose, gramatura mínima 165 g/m2, gola redonda com 25mm em Ribana 
composição: 66% poliéster, 32% viscose e 2% elastano, cor branca, com impressão 
serigráfica conforme layout anexo. Tam. Tamanho 13 (treze) anos. 

UNID 221 

11 

Camisa com manga curta, meia malha, cor verde-folha, composição: 67% poliéster e 
33% viscose, gramatura mínima 165 g/m2, gola redonda com 25mm em Ribana 
composição: 66% poliéster, 32% viscose e 2% elastano, cor branca, com impressão 
serigráfica conforme layout anexo. Tam. Tamanho 14 (quatorze) anos. 

UNID 173 

12 

Camisa com manga curta, meia malha, cor verde-folha, composição: 67% poliéster e 
33% viscose, gramatura mínima 165 g/m2, gola redonda com 25mm em Ribana 
composição: 66% poliéster, 32% viscose e 2% elastano, cor branca, com impressão 
serigráfica conforme layout anexo. Tam. Tamanho 15 (quatorze) anos. 

UNID 88 

13 

Camisa com manga curta, meia malha, cor verde-folha, composição: 67% poliéster e 
33% viscose, gramatura mínima 165 g/m2, gola redonda com 25mm em Ribana 
composição: 66% poliéster, 32% viscose e 2% elastano, cor branca, com impressão 
serigráfica conforme layout anexo. Para turmas do ensino médio e EJA. Tamanho P 

UNID 124 

14 

Camisa com manga curta, meia malha, cor verde-folha, composição: 67% poliéster e 
33% viscose, gramatura mínima 165 g/m2, gola redonda com 25mm em Ribana 
composição: 66% poliéster, 32% viscose e 2% elastano, cor branca, com impressão 
serigráfica conforme layout anexo. Para turmas do ensino médio e EJA. Tamanho M 

UNID 175 

15 

Camisa com manga curta, meia malha, cor verde-folha, composição: 67% poliéster e 
33% viscose, gramatura mínima 165 g/m2, gola redonda com 25mm em Ribana 
composição: 66% poliéster, 32% viscose e 2% elastano, cor branca, com impressão 
serigráfica conforme layout anexo. Para turmas do ensino médio e EJA. Tamanho G 

UNID 35 

16 

Camisa com manga curta, meia malha, cor verde-folha, composição: 67% poliéster e 
33% viscose, gramatura mínima 165 g/m2, gola redonda com 25mm em Ribana 
composição: 66% poliéster, 32% viscose e 2% elastano, cor branca, com impressão 
serigráfica conforme layout anexo. Para turmas do ensino médio e EJA. Tamanho 
GG 

UNID 17 

TOTAL 1.869 

 
 

 A PROPOSTA DEVERÁ SER APRESENTADA COM AS SEGUINTES 
INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS: 
 

01 Identificação da empresa: CNPJ/Endereço completo/CEP/E-mail/indicação de 
responsável para contato 

02 Dados Bancários: Banco / Agência / Conta Corrente 
03 Condições de Pagamento:  
04 Validade da Proposta (preferencialmente no mínimo de 30 (trinta) dias) 
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05 Prazo para entrega do Objeto: 
06 Assinatura do responsável pelas informações das propostas e carimbo com 

CNPJ 
07 Incluir valor unitário e total do objeto 
08 Certidões de regularidade perante o fisco e seguridade social (CNDT, CRF-

FGTS, CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL, CERTIDÕES ESTAUAL E 
MUNIICIPAL). 

09 Comprovante de inscrição e de situação cadastral no CNPJ 
 

 INFORMAÇÕES ADICIONAIS PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA: 
 

Esclarecimentos e documentos poderão ser solicitados por meio do endereço 
eletrônico: compras.funbosque@cinbesa.com.br 

 
  A Divulgação da Dispensa está disponível no site da Fundação Escola Bosque: 
http://www.belem.pa.gov.br/funbosque e no Diário Oficial do Município-DOM.  
 

Os interessados deverão encaminhar Proposta orçamentária de acordo com as 
informações, documentos e especificações acima apresentadas, dentro do prazo de 03 
dias úteis a contar desta divulgação para o seguinte e-mail: 
compras.funbosque@cinbesa.com.br 

 
Ilha de Caratateua/PA, 30 de julho de 2021. 

 
 
 

 
EDER SANTOS DE SOUSA 

Setor de Compras da FUNBOSQUE 
 
 
 
 

ALICKSON SÉRGIO LOPES DE SOUZA 
Presidente da FUNBOSQUE 


