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ANEXO

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2019

Processo Administrativo n.° 01205.000158/2019-64
 

ANEXO 05 – CUSTOS DE UNIFORMES
 

LISTAGEM DE UNIFORMES A SEREM DISPONIBILIZADOS 
 

Categoria Descrição dos Uniformes/EPI’s Qtd*por
profissional

Unidade de
Medida

Quantidade Total
Referente aos 03
Conjuntos

 Valor
unitário

  Valor
Total

Agente de Bilheteria e
Agente de Portaria

Calça
Para o sexo masculino calça social com zíper em tecido
Gabardini de microfibra com elastano ou se for feminino calça
em estilo clássica com cós e zíper ou saia clássica sem cós
com zíper lateral, em tecido Gabardini de microfibra com
elastano.

 02 un.   06   

Camisa
Camisa básica em malha 100% algodão, fio 30, penteado,
gola careca. Estampa centralizada na frente, nas costas e
em uma das mangas.
Sugestão de cor: a definir
OBS1: A estampa centralizada frontal será a marca do
Museu Paraense Emílio Goeldi. A arte será encaminhada
após a contratação.
OBS2: Caso a empresa utilize logomarca, deverá ser em
uma das mangas da camisa.

 03 un.    09   

Calçado
Sapato social com cadarço na cor preto para sexo masculino
ou sapato de salto grosso de até 05 cm, fechado na cor preto,
para o sexo feminino.

 01 par    03   

Crachá em PVC fornecido pela Contratada.
OBS1: Também deverá ser inserida a logomarca do Museu
Paraense Emílio Goeldi.
OBS2: O primeiro nome do funcionário deverá ser posto em
destaque, fonte Calibri tamanho 24, caixa alta, negrito.

01 un.    01   

itens de necessidade do posto de serviço:
Galocha, capa de chuva e guarda-chuva

01 un.   01   

Recepcionista para
Atendimento ao público em
exposições.

Calça Jeans azul escuro com zíper (masculino e feminino). 02 un.   06   

Camisa
Camisa básica em malha 100% algodão, fio 30, penteado,
gola careca. Estampa centralizada na frente, nas costas e
em uma das mangas.
Sugestão de cor: a definir
OBS1: A estampa centralizada frontal será a marca do
Museu Paraense Emílio Goeldi. A arte será encaminhada
após a contratação.
OBS2: Caso a empresa utilize logomarca, deverá ser em
uma das mangas da camisa.
OBS3: A estampa das costas será uma frase a ser definida
posteriormente

03 un.   09   

Crachá em PVC fornecido pela Contratada.
OBS1: Também deverá ser inserida a logomarca do Museu
Paraense Emílio Goeldi.
OBS2: O primeiro nome do funcionário deverá ser posto
em destaque, fonte Calibri tamanho 24, caixa alta, negrito.

 01 un.   01   

Calçado
Tênis preto com cadarço.

 01 par   03   

Recepcionista para
atendimento ao público das

Camisa  03 un.   09   



portarias do Campus de
Pesquisa e Parque
Zoobotânico.

Camisa básica em malha 100% algodão, fio penteado, gola
careca. Estampa centralizada na frente, nas costas e em
uma das mangas.
Sugestão de cor: a definir
OBS1: A estampa centralizada frontal será a marca do
Museu Paraense Emílio Goeldi. A arte será encaminhada
após a contratação.
OBS2: Caso a empresa utilize logomarca, deverá ser em
uma das mangas da camisa.

Calça
Jeans azul escuro com zíper (masculino e feminino).

 02 un.   06   

Calçado
Tênis preto com cadarço.

 01 par   03   

Crachá em PVC fornecido pela Contratada.
OBS1: Também deverá ser inserida a logomarca do Museu
Paraense Emílio Goeldi.
OBS2: O primeiro nome do funcionário deverá ser posto
em destaque, fonte Calibri tamanho 24, caixa alta, negrito.

 01 un.   01   

Guarda-chuva  01 un.   01   

 
 
 
profissional 
substituto

Calça: Jeans azul escuro com zíper (masculino e feminino).  
 
 
 01
(por local
de serviço)

 un.   01   

Colete tamanho único em tactel, com aberturas laterais e
quatro elásticos laterais, decote em V, com bolsos na altura do
peito;

 un.   01   

Calçado: Tênis preto com cadarço.  un.   01   

 

 
 

LISTAGEM DOS MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
 

Categoria Profissional Item Setor Quantidade  Valor
Unitário

 Valor
Total

Recepcionista para
Atendimento ao público
em exposições.

Contador manual Prédios
expositivos       06   

Microfone Amplificador De Voz E
Caixa De Som Com Usb E Bateria
Recarregável

Prédios
expositivos       02   

 
 

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.

 

Documento assinado eletronicamente por Dilson Augusto de Araújo Júnior, Assistente em Ciência e Tecnologia, em 05/08/2019, às 14:42 (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 4450209 e o código CRC AD337C9C.
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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

