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INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 
Processo Administrativo Nº 2017.02.021600 

 
 
 
A Fundação UNIRG, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, em 

obediência ao disposto no art. 5º do Decreto Federal nº 7.892/2013, na 

competência de Órgão Gerenciador, registra sua Intenção de Registro de 

Preços no âmbito municipal, para futura, eventual e parcelada Contratação 

de Empresa Especializada na Confecção de Uniforme e Vestuário de 

Cama/Banho Personalizados para os servidores da Fundação e Centro 

Univesitário Unirg, mediante realização de licitação pública na modalidade 

Pregão Presencial, tipo menor preço por ITEM, conforme condições, 

especificações e quantitativos a seguir elencados:  

 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS DE CONSUMO: 

Item Descrição Unid Quant 

1 
Camiseta feminina, Tecido: cetim, com guipir  
cor: creme, manga longa.  
(levantamento de medida individual) 

Un  02 

2 

Camisa Social Feminina manga longa, Tecido: 
Tricoline, cor: Branca, bordada com a logo da 
UnirG, com bolso na frente próximo ao peito e 
gola colarinho. 
(levantamento de medida individual) 

Un 02 

3 
Saia feminina,  modelo: lápis, Tecido: Gabardini, 
cor: preta. (levantamento de medida individual) 

Un 03 

4 
Vestido feminino, tecido: Gabardini, modelo: 
tubinho midi, mangas curtas e gola canoa. Cor: 
preto (levantamento de medida individual) 

Un 02 

5 

Blazer feminino, Tecido: Gabardini, manga 
longa, com forro em cetim modelo: Single 
Button Slim, cor: azul marinho, botões 
dourados na manga, bolso interno dos lados. 
(levantamento de medida individual) 

Un 03 

6 

Blazer feminino, com forro em cetim manga 
longa, Tecido : Gabardini, modelo: Single Button 
Slim, cor: nude principessa, Aviamentos 
Dourados. (03 botões dourados em cada manga 
e 03 botões lado direito e esquerdo frontal  
(levantamento de medida individual) 

Un 02 

7 

Blazer feminino manga longa, com forro em 
cetim e dois bolsos frontais externos sem 
fechamento, dois botões Cor: cinza. 
(levantamento de medida individual) 

Un 02 

8 
Calça cropped na cor cinza, tecido de alfaiataria. 
Possui zíper frontal e fechamento por colchete, 
com bolso.  (levantamento de medida individual) 

Un 02 

9 
Calça Feminina Flare, cor: Nude Principessa. 
Tecido Gabardini, Cintura Alta, Aviamentos 
Dourados, com bolso externo dos lados e atrás 

Un 02 



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Centro Administrativo da Fundação UNIRG 

Avenida Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, Setor Engenheiro Waldir Lins 
II, CEP: 77.423-250, Gurupi/TO      Fone/Fax: (063) 3612-7505 

cpl@unirg.edu.br 

 

 

(levantamento de medida individual) 

10 

Calça Feminina Flare, cor: azul marinho, Tecido 
Gabardini, Cintura Alta, Aviamentos Dourados, 
com bolso externo dos lados e atrás. 
 (levantamento de medida individual) 

Un 02 

11 

Camiseta Masculina, Tecido: malha PV, Cor: 
preta, Modelo: gola polo, pé de gola na cor 
branca, manga curta com punho na cor branca, 
1 (um) bolso frontal c/ logo UnirG bordado, 1 
(um) silk na manga. (levantamento de medida 
individual) 

Un 147 

12 

Camiseta Masculina, Tecido: malha PV, Cor: 
preto, Modelo: gola polo, pé de gola com detalhe 
na cor branco, manga longa, 1 (um) bolso 

frontal c/ logo da UnirG bordado, 1 (um) silk na 
manga. (levantamento de medida individual) 

Un 03 

13 

Camisa Masculina Social manga longa, Tecido: 
microfibra trabalhada, Cor: branca, Modelo: pé 
de gola e abertura em detalhe na cor Azul Royal, 
com bolso frontal bordado com logo da UnirG. 
(levantamento de medida individual) 

Un 09 

14 

Camiseta Masculina, Tecido: malha PV, Cor: 
azul claro, gola polo na cor azul escuro, manga 
longa, um bolso frontal, um silk no bolso. 
(levantamento de medida individual) 

Un  45 

15 

Camiseta Masculina, Tecido: malha PV, Cor: 
azul claro, gola polo na cor azul escuro, manga 
curta, um bolso frontal, um silk no bolso. 
(levantamento de medida individual) 

Un 45 

16 

Camiseta Masculina, Tecido: malha PV, Cor: 
branca, Modelo: gola polo, manga curta, um 
bolso frontal com logo da UnirG bordado, pé de 
gola com detalhe na cor Azul Royal.  
(levantamento de medida individual) 

Un  36 

17 

Camisa Masculina Social manga curta, Tecido: 
microfibra trabalhada, Cor: branca, Modelo: pé 
de gola e abertura em detalhe na cor Azul Royal. 
(levantamento de medida individual) 

Un 40 

18 

Camiseta Masculina, Tecido: Malha PV, Cor: 
branca, gola polo na cor azul, manga longa, um 
bolso frontal, um silk no bolso. (levantamento 
de medida individual) 

Un 10 

19 

Camiseta Polo em Malha PV, Tecido: Poliéster 

65% e Viscose 35%, Cor: branca, Detalhe: 
bordada com o logo da Unirg, manga curta, 03 
(três) botões, sem bolso, tamanhos variados. 
(levantamento de medida individual) 

Un 30 

20 

Camiseta Polo em Malha Piquet, Tecido: 50% 
Algodão e 50% Poliéster, Cor: branca, Detalhe: 
bordada com o nome da Unirg, manga curta, 03 
(três) botões, sem bolso, tamanhos variados. 
(levantamento de medida individual) 

Un 20 
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21 

Camiseta Gola Redonda, Tecido: malha fria, 
Cor: azul marinho, Detalhe: manga curta sem 
elástico, com faixa refletiva nas mangas, nas 
laterais e costas da camiseta, logomarca 
frente/atrás com nome – estagiário (SAMU), 
Tamanho: P (10), M (20), G (15) e GG (05).  

Un 50 

22 

Jaleco Oxfordine com Gola padrão, Tecido: 
100% poliéster, Cor: branca, Detalhe: bordada 
com o logo da UnirG, manga longa, punho 
ribana, com 1 bolso frontal parte superior 
embutido e 02 (dois) bolsos frontais na parte 
inferior embutidos, tamanhos variados.  
(levantamento de medida individual) 

Un 25 

23 

Camisola Hospitalar, Tecido: cretone 100% 
algodão, Cor: branca, Detalhe: bordado com 

nome da Unirg, com 02 (duas) amarrações nas 
costas por faixas no mesmo tecido, manga curta 
tamanho M. 

Un 25 

24 

Camiseta Masculina Manga Curta, Tecido: 
malha piquet, Cor: azul etna e azul royal, 
Detalhe: camiseta masculina, gola polo, logo da 
UnirG bordada, malha piquet (azul etna), punho 
para gola polo (azul royal), manga curta, 03 
(três) botões e detalhe com azul royal nas 
mangas (levantamento de medida individual) 

Un 16 

25 

Camiseta Masculina Manga Longa, Tecido: 
malha piquet, Cor: azul etna e azul royal, 
Detalhe: camiseta masculina, gola polo, logo da 
UnirG bordada, malha piquet (azul etna), punho 
para gola polo (azul royal), manga longa, 03 
(três) botões e detalhe com azul royal nas 
mangas (levantamento de medida individual) 

Un 16 

26 

Camiseta Feminina Baby Look, Tecido: malha 
piquet; 03 (três) botões; Cor: azul etna; com logo 
UnirG bordado, gola polo mista e manga com 
punho na cor azul royal; modelo manga 
princesa com pregas na parte inferior 
(levantamento de medida individual) 

Un 210 

27 

Camiseta Baby Look, Tecido: malha PV, Cor: 
branca, Modelo: gola polo; 03 botões; manga 
curta, um bolso frontal com logo da UnirG 
bordado, pé de gola com detalhe na cor Azul 
Royal. 
 (levantamento de medida individual) 

Un 19 

28 

Conjunto Calça e Blusa, Tecido: poliéster 65% e 
viscose 25%, Cor: verde esmeralda, Detalhe: 
uniforme cirúrgico, Blusa com gola redonda, 
manga curta, sem abertura na frente, logomarca 
da UnirG bordado na altura do peito, com 2 
bolsos frontais externos e calça com elástico e 
cordão de ajuste, com 02 (dois) bolsos na frente 
externos; tamanho dos bolsos (altura: 24cm, 

Un 20  
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largura: 18 cm), tamanho M. 

29 

Calça Masculina, Tecido: Brim Rip Stop, Cor: 
preta, Modelo: alça para cinto e cós frente e 
costa, zíper, botão reforçado, um silk do lado 
direito, 2 (dois) bolsos frontais externos, 2 (dois) 
bolsos traseiros externos com aba e fechamento 
da aba com botão reforçado e 2 (dois) bolsos 
laterais externos com fechamento da aba com 
botão reforçado. 
 (levantamento de medida individual) 

Un 100 

30 

Calça masculina, Tecido: Brim Rip Stop, Cor: 
preta, Modelo: Esporte fino com 2 (dois) bolsos 
na frente modelo faca, 2 (dois) bolsos atrás 
embutido, zíper, botão reforçado, alça para cinto 

e cós frente e costa. (levantamento de medida 
individual) 

Un 02 

31 

Calça masculina, Tecido: Brim Rip Stop, Cor: 
azul noite,  Modelo: Esporte Fino, com cós na 
frente e a trás,  zíper, botão reforçado, 02 (dois) 
bolsos frontais embutidos e 02 (dois) bolsos 
traseiros embutidos (levantamento de medida 
individual)   

Un 92 

32 

Calça feminina, Tecido: montaria com elastano, 
Cor: preta, com cós alto, zíper, 02 (dois) botões 
no cós; bolsos na frente e traseiros embutidos 
(levantamento de medida individual) 

Un 140 

 
CAMA/BANHO: 
 

Item Descrição Unid Quant 

33 

Fronha Branca, Tecido: 100% algodão, Cor: 
branca, Detalhe: fronha para travesseiro, sem 
zíper, com fechamento, costura reforçada e 
resistente, 100% algodão, Tamanho: 0,70cm x 
1,05cm 

Un  10 

34 
Colcha, Tecido: PIQUET, Cor: branca, Detalhe: 
colcha, costura reforçada e resistente, tecido 
PIQUET, Tamanho: 2,50cm x 1,60cm 

Un 10 

35 

Lençol de Plástico, Tecido: plástico PVC, Cor: 
branca, Detalhe: lençol de plástico 
impermeável, totalmente confeccionado em 
plástico PVC, extremamente MACIO e altamente 
RESISTENTE, com elásticos nas bordas oferece 
segurança e praticidade, Tamanho: 2,50cm x 
1,60cm 

Un 10 

36 

Lençol Móvel, Tecido: 100% algodão, Cor: 
branca, Detalhe: lençol móvel, sem elástico, 
costura reforçada e resistente, 100% algodão, 
Tamanho: 2,00cm x 1,30cm 

Un 10 

37 
Lençol branca, Tecido: 100% algodão, Cor: 
branca, Detalhe: Lençol de cima, sem elástico, 

Un 10 
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costura reforçada e resistente, 100% algodão, 
Tamanho: 2,50cm x 1,60cm 

38 

Lençol sem Elástico, Tecido: 100% algodão, Cor: 
branca, Detalhe: lençol sem elástico para maca, 
costura reforçada e resistente, 100% algodão, 
tamanho 1,70cm x 0,80cm 

Un 70 

39 

Fronha para Travesseiro, Tecido: 100% algodão, 
Cor: branca, Detalhe: fronha para travesseiro, 
sem zíper, com fechamento, costura reforçada e 
resistente, 100% algodão, Tamanho: 0,64cm x 
0,47cm 

Un 50 

40 
Toalha de Banho, Tecido: 100% algodão, Cor: 
branca, Detalhe: toalha de banho, 100% 
algodão, Tamanho: 1,30cm x 0,70cm 

Un 70 

41 
Toalha de Rosto, Tecido: 100% algodão, Cor: 

branca, Detalhe: toalha de rosto, 100% algodão, 
Tamanho: 0,63cm x 0,44cm 

Un 60 

 
 

DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA 
 
O prazo de entrega dos referidos materiais deverá ser de até 30 (trinta) dias, 

contados a partir do recebimento do pedido de compras enviado pelo 

Departamento de Compras e Suprimentos da Fundação UnirG. 

 
O uniforme e vestuário de cama/banho piloto a ser apresentado deverá 
corresponder a todos os itens; 
 
A análise dos uniformes e vestuário de cama/banho será feita pelos setores 

responsáveis pelos respectivos termos e se dará no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis sendo adotada como critério para aceitação do objeto, devendo a 

contratada cumprir todas as especificações técnicas definidas neste Termo de 

Referência; 

 

Caso haja recusa do(s) uniforme(s) piloto(s) apresentado(s), a licitante deverá 
reapresentar, uma única vez, o(s) novo(s) uniforme(s) com a(s) ressalva(s) 
corrigida(s) em até 5 (cinco) dias úteis, sob pena de desclassificação; 
 
Os uniformes deverão ser ajustados conforme tamanho de cada servidor, 
cabendo à contratada realizar levantamento das Medidas Corporais, dentro 
das especificações estabelecidas neste Termo de Referência, observadas a 
qualidade, acabamento e costura, que não apresentem furos, o tecido não 
poderá conter quaisquer espécies de manchas, devidamente embalados, 
acondicionados e transportados com segurança, sob a responsabilidade da 
contratada. 
O representante do licitante vencedor deverá comparecer em data e hora 
previamente informada pela Administração para realizar sessão de medidas, 
trazendo uniforme e peças de cama/banho nas numerações padrões para 
análise e posterior confecção das peças; 
 
 No levantamento das Medidas Corporais deverá observar: 
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a) Circunferências: busto, cintura, quadril, braço e linha do pescoço; 
b) Alturas: busto, comprimento da parte da frente, comprimento na parte 

das costas, altura do quadril e altura do ombro; 
c) Larguras: larguras nas costas; e 
d) Comprimentos: comprimento da manga e comprimento lateral. 

 
Os tecidos utilizados deverão ter garantia de fábrica contra encolhimentos e 
desbotamentos;  
 
As peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais com a indicação do 
tecido, composição, marca de confecção, tamanho do manequim;  
 
Os conjuntos deverão ser embalados com plásticos após as peças serem 
lavadas e passadas;  
 
As camisas, camisetes e blazers deverão acompanhar pelos menos 02 botões 
reservas;  
 
As calças e saias deverão acompanhar pelo menos 01 botão de reserva;  
 
Os botões deverão ser feitos de material resistente, e deverão ter a cor 
indicada, em harmonia com a cor, estilo e tecido da peça, devendo ser 
redondos e bem afixados na peça;  
 
 A contratante recusará o recebimento se o objeto for entregue em 
desconformidade ao previsto neste termo, e demais instrumentos que 
componham o presente certame. 
 

 Os uniformes serão entregues, em observância a quantia constante no Item 

04 (Especificações Técnicas), em atendimento às requisições escritas e 

expedidas pelo Departamento de Compras e Suprimentos da Fundação UnirG, 

no Almoxarifado Central da Fundação UnirG, situado no Centro 

Administrativo, localizado na Avenida Pará, Quadra 20, Lote 01, Nº 2132, 

Setor Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 77.423-250, Gurupi/TO, de Segunda-

feira à Sexta-feira, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min. 

 

Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, 

transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da 

entrega e da própria aquisição dos produtos. 

 
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado no prazo de até 30 
(trinta) dias, após a emissão e apresentação da Nota Fiscal, referente aos 
serviços prestados  /solicitados e devidamente entregues, desde que não haja 
fator impeditivo provocado pela licitante fornecedora. 
 
A nota fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável 
competente da Administração, e deverá estar acompanhada da(s) 
Requisição(ões)/solicitação(ões) de serviços emitidas pelo Setor de Compras e 
Suprimentos. 
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS: As despesas decorrentes da 
prestação do serviço do objeto correrão à conta dos recursos próprios da 
Fundação UNIRG. 
 

Os órgãos que tiverem a intenção de participar do referido 
registro de preços, em obediência ao art. 6º do Decreto nº 7.892/2013, 
deverão MANIFESTAR seu interesse de participação mediante o 
encaminhamento a esta Comissão, da sua Intenção de Registro de Preços – 
IRP, formalizado e aprovado pela autoridade competente, sua concordância 
com o objeto a ser licitado contendo a estimativa de consumo e especificações 
pertinentes do objeto, antes da realização do procedimento licitatório, sendo a 
data máxima para recebimento de tal intenção dia 03 de maio de 2018. 

 
 

Gurupi-TO, aos 25 dias do mês de abril de 2018. 
 
 
 

Judson Rodrigues de Santana Costa 

   Pregoeiro da Fundação UNIRG 
 


