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MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI
Av. Gov Magalhães Barata, 376 - CEP 66.040-17 - Belém - PA - http://www.museu-goeldi.br 

ANEXO

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019 

Processo Administrativo n.° 01205.000307/2018-12
 

ANEXO 05 – CUSTOS DE UNIFORMES
 
 

Tabela, conforme item 08 do Termo de Referência:
 

 
DEMONSTRATIVO DOS UNIFORMES A SEREM FORNECIDOS AOS PROFISSIONAIS DESCRITOS ABAIXO

 

Categoria
Descrição

dos
Uniformes

Qtd por profissional Unidade de Medida Custo Unitário Custo Total

Secretária (o) Executiva (o)

     
     
     
     
     
     
     
     

Técnica (o) em Secretariado

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

1. A relação acima compreende apenas os itens mínimos do vestuário que deve o prestador de serviços trajar cotidianamente,
não excluindo a obrigação de a CONTRATADA fornecer outras peças não mencionadas, exclusivamente, adotadas como
parte do uniforme, que deverão ser fornecidas, conforme as circunstâncias, em quantidade suficiente a atender às necessidades
dos empregados e às condições de higiene e de zelo pessoal exigidas por este Museu Paraense Emílio Goeldi.
 

SECRETÁRIO EXECUTIVO BILÍNGUE - SEXO MASCULINO

TIPO ESPECIFICAÇÃO QTDE POR
CONJUNTO

QTDE TOTAL
02 CONJUNTOS

Paletó
Cor preta, em tecido microfibra ou tiwei, forrado internamente, inclusive na

manga, com emblema da empresa bordado no lado superior esquerdo e adequado
às peculiaridades climáticas da localidade de prestação dos serviços.

01 02

Calça Comprida, modelo social, de mesmo tecido e cor do paletó, com braguilha
forrada, 02 bolsos laterais, 02 traseiros e presilhas para cinto. 02 04

Gravata Cor ouro velho ou similar, em tecido 100% poliéster ou seda. 02 04
Camisa
Social

Cor branca, com mangas compridas e punho simples, gola com entretela e
emblema da empresa bordado no lado superior esquerdo. 02 04

Sapatos Cor preta, tipo social, de couro. 01 02
Cinto Cor preta, tipo social, de couro, com fivela em metal e garra regulável. 01 02
Meias Cor preta, tipo social. 02 04
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SECRETÁRIO EXECUTIVO BILÍNGUE - SEXO FEMININO

TIPO ESPECIFICAÇÃO QTDE POR
CONJUNTO

QTDE TOTAL 
02 CONJUNTOS

Paletó

Cor preta, em tecido microfibra ou tiwei, forrado internamente, inclusive na
manga, com emblema da empresa bordado no lado superior esquerdo, com
corte na parte traseira inferior e adequado às peculiaridades climáticas da

localidade de prestação dos serviços.

01 02

Calça/Saia Comprida, modelo social feminino, de mesmo tecido e cor do paletó, com
fechamento frontal por zíper. Saia com comprimento no joelho. 02 04

Camisa
Social

Cor branca, de manga comprida com punho simples, gola com entretela
compatível com o modelo e fechamento frontal. 02 04

Lenço Cor ouro velho ou similar, em crepe coxhibo ou similar, tipo laço com
entretela compatível com o modelo. 02 04

Sapato Cor preta, social, salto baixo, de couro, modelo "scarpin" ou boneca. 01 02
Cinto Cor preta, tipo social, de couro, com fivela em metal e garra regulável. 01 02

Meia/Meia
Calça Finas, na cor da pele ou pretas 02 04

 
 

TÉCNICO EM SECRETARIADO - SEXO MASCULINO

TIPO ESPECIFICAÇÃO QTDE POR
CONJUNTO

QTDE TOTAL     
 02 CONJUNTOS

Paletó
Cor preta, em tecido microfibra ou tiwei, forrado internamente, inclusive na

manga, com emblema da empresa bordado no lado superior esquerdo e
adequado às peculiaridades climáticas da localidade de prestação dos serviços.

01 02

Calça Comprida, modelo social, de mesmo tecido e cor do paletó, com braguilha
forrada, 02 bolsos laterais, 02 traseiros e presilhas para cinto. 02 04

Gravata Cor verde (Pantone 376 C ou similar), em tecido 100% poliéster ou seda. 02 04
Camisa
Social

Cor branca, com mangas compridas e punho simples, gola com entretela e
emblema da empresa bordado no lado superior esquerdo 02 04

Sapatos Cor preta, tipo social, de couro. 01 02
Cinto Cor preta, tipo social, de couro, com fivela em metal e garra regulável. 01 02
Meias Cor preta, tipo social. 02 04

 
 

TÉCNICO EM SECRETARIADO - FEMININO

TIPO ESPECIFICAÇÃO QTDE POR
CONJUNTO

QTDE TOTAL
02 CONJUNTOS

Paletó

Cor preta, em tecido microfibra ou tiwei, forrado internamente, inclusive na
manga, com emblema da empresa bordado no lado superior esquerdo, com
corte na parte traseira inferior e adequado às peculiaridades climáticas da

localidade de prestação dos serviços.

01 02

Calça/Saia Comprida, modelo social feminino, de mesmo tecido e cor do paletó, com
fechamento frontal por zíper. Saia com comprimento no joelho. 02 04

Camisa
Social

Cor branca, de manga comprida com punho simples, gola com entretela
compatível com o modelo e fechamento frontal. 02 04

Lenço Cor verde (Pantone 376 C ou similar), em crepe coxhibo ou similar, tipo laço
com entretela compatível com o modelo. 02 04

Sapato Cor preta, social, salto baixo, de couro, modelo "scarpin" ou boneca. 01 02
Cinto Cor preta, tipo social, de couro, com fivela em metal e garra regulável. 01 02

Meia/Meia
Calça Finas, na cor da pele ou pretas. 02 04

 

Observações:                                                                                                                                                                             

A empresa licitante melhor classificada deverá, no momento do envio da proposta, encaminhar este anexo
devidamente preenchido com valores praticados no mercado,  informando o custo unitário e custo total por posto
de trabalho.
A empresa licitante deverá encaminhar juntamente com sua proposta, Cotação de Preços ou Nota Fiscal ou Nota de
Fornecimento, obtidas junto a empresa do ramo, com finalidade de verificarmos os preços praticados.
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Documento assinado eletronicamente por Humberto Junior Costa Queiroz, Analista em Ciência e Tecnologia, em
19/02/2019, às 14:37 (horário oficial de Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mc�c.gov.br/verifica.html, informando o código
verificador 3864062 e o código CRC E3A8ED54.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.mctic.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

