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TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO  

ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 09/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2020 

 

Objeto: Aquisição de 66 (sessenta e seis) conjuntos de uniformes, sendo 48 (quarenta 

e oito) Kit’s masculinos, nas cores preto e cinza grafite, compostos por: paletó, calça 

social, camisa de manga longa e gravata, e 18 (dezoito) Kit’s femininos na cor preta, 

compostos por: blazer/paletó, calça social, saia, camisa manga longa e lenço, para os 

integrantes do CESI, conforme condições e especificações estabelecidas no Termo de 

Referência (Anexo I) e demais disposições deste EDITAL. 

 

Valor total do Lote 1:  R$38.976,00 

Razão Social do Licitante: LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA EPP 

CNPJ: 01.342.660/0001-13 

Endereço: CLS 204 Bloco B Loja 10 – Asa Sul, Brasília/DF 

E-mail: administracao@aureliodias.com 

Telefone: (61) 3347-6165 

Representante legal: AURÉLIO DIAS DE OLIVEIRA 

Identificação: RG nr 4.025.384 SSP/DF  

Qualificação: Sócio Administrador 

 

PROPOSTA DE PREÇO 

 
LOTE 1 - UNIFORME MASCULINO 

 

Kit Masculino composto por 04 (quatro) peças: paletós, calças, camisas e 

gravatas, conforme quantidades e especificações abaixo: 

 
ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QTD P. UNITÁRIO P. TOTAL 

01 
PALETÓ MASCULINO 

Paletó - Corte Italiano em modelagem confort em tecido 

supertropical classic composto por 65% poliéster e 35% lã 
Un 48 392,00 18.816,00 



 

                    LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA 
CLS 204 bloco B  loja 10 Asa Sul, CEP: 70234-520 Brasília/DF   

Fone: (61) 3347-6165 Fax: (61) 3447-6551 

CNPJ: 01.342.660/0001-13  -  CF/DF: 07.363.447/001-49 

e-mail: aureliodias@uol.com.br 
 

penteada, peso da gramatura 162 g/m², admitindo-se 

variação de ± 5%, forrado com tecido 100% poliéster na cor 

correspondente, com crina em manta acrílica colante para 

reforço de peito, forrada com feltro na parte de trás, lapela 

estreita, em formato “notched” (recorte triangular), com 

mais ou menos 5 a 7 cm em sua parte mais larga, toda 

pespontada, ponto picado, com entretela; fechado na frente 

por 02 botões de massa T-32 de quatro furos, medindo 20 

mm, com caseado; ombros bem estruturados reforçados 

com manta acrílica sem colante, ombreiras embutidas em 

poliéster e algodão; manga forrada com tecido 100% 

poliéster na cor correspondente, com 04 botões de massa T- 

24 em cada punho, com caseado falso; vista interna redonda 

francesa e ponto picado contrastando com o forro; 06 bolsos 

forrados em tecido 100% poliéster na cor correspondente ao 

terno ou preto, sendo 01 bolso “Chest” na parte superior 

externa do lado esquerdo, na altura do peito, onde vai o 

lenço, com vista larga de 2,5 a 3 cm de largura, 02 bolsos 

com abas/portinhola, conhecido como “flap”, na parte 

inferior externa do paletó, um do lado direito e outro do lado 

esquerdo, com portinhola medindo de 5 a 6 cm de largura, 

02 bolsos internos “jetted” ou “double besom”, ou ainda 

“slash”, com acabamento em seu contorno tipo moldura, 

uma em cima e a outra embaixo da entrada do bolso, sem 

aba nenhuma por 

fora, um na parte superior interna, lado esquerdo e outro do 

lado direito, este fechado por um botão com aleta em forma 

de triângulo e caseado; 01 bolso pequeno interno “double 

besom” ou “slash”, embutido, na parte inferior do lado 

esquerdo; fenda dupla na parte de trás do paletó com costura 

vertical na união dos traseiros.  

Cores: 24 (vinte e quatro) unidades na cor preta e 24 (vinte 

e quatro) unidades na cor cinza grafite. 

 

 

02     

CALÇA MASCULINA 

Calça social - Corte Italiano, reta, sem pregas, em tecido 

supertropical classic composto por 65% poliéster e 35% lã 

penteada, peso da gramatura 162 g/m², tecido idêntico ao 

do paletó, admitindo-se variação de ± 5%, com 02 bolsos 

tipo faca na frente (lados esquerdo/direito), forrados com 

tecido 100% poliéster na cor correspondente; 02 bolsos 

traseiros (lados esquerdo/direito) “double besom” com 

acabamento em seu contorno tipo duas molduras, uma em 

cima e a outra embaixo da entrada do bolso, sem aba 

nenhuma por fora, forro de bolso 67% poliéster e 33% 

algodão ou 55%poliéster e 45% algodão na cor preta; forro 

de cós 67% poliéster e 33% algodão ou 55%poliéster e 45% 

Un 48 242,00 11.616,00 
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algodão, presos por 01 botão de massa T-24 e caseado; 06 

a 08 passadores para cinto, zíper em nylon com trava 

automática, 17 a 19 cm, cós postiço, forro de cós montado 

na cor do tecido preta; cós de 40mm(A), admitindo-se 

variação de ± 5%, com extensão em forma de bico fechável 

por gancho metálico e 01 botão na extensão, parte interna 

com extensão com casa de olho preso com 01 botão de 

massa T-24 também para fechamento; aviamentos na cor do 

tecido e linha 100% poliéster. Cores: 24 (vinte e quatro) 

unidades na cor preta e 24 (vinte e quatro) unidades na cinza 

grafite. 

 

03 

CAMISA MASCULINA 

Camisa - tipo social, masculina, mangas longas, em tecido 

misto com 70% de algodão e 30% em poliéster, tipo passa 

fácil, trabalhado (não liso), gramatura de 135g/m², 

admitindo-se variação de ± 5% sem transparecer o corpo, 

fechamento dos punhos com botões T-18; um bolso externo 

frontal, na altura do peito do lado esquerdo; colarinho social 

com base e reforço entretelado; gola com entretela, pala 

dupla e 

palheta, sem botões; pala com 02 panos (dupla); fralda 

recortada na direção das costuras laterais e toda 

embainhada; ombro com costura embutida, pespontada na 

extremidade; abertura frontal com abotoamento feito por 07 

botões T-18, admitindo-se a variação deste número para 

mais ou para menos conforme o tamanho da camisa, na cor 

do tecido; aviamentos na cor do tecido. 

Cores – 24 (vinte e quatro) unidades na cor cinza claro e 24 

(vinte e quatro) unidades na cor azul claro. 

 

Un 48 130,00 6.240,00 

04 

GRAVATA 

Gravata Semi-slim, em tecido jacquard, 100% poliéster; 

1200 fios, entretela grossa de 5,5 a 8 cm na parte mais larga 

e 2,5 a 4 cm na parte mais estreita, 1,51 m de comprimento 

(tolerância de até 10% para 

menos); passantes duplos. Cores - 24 (vinte e quatro) 

unidades na cor vermelha e 24 (vinte e quatro) na cor azul 

marinho/azul escuro. 

 

Un 48 48,00 2.304,00 

 

OBSERVAÇÕES 

a) Todas as mercadorias descritas nos itens acima deverão conter etiquetas que atestem a composição do tecido, com o CNPJ 

do fabricante, e etiquetas de tamanho, marca e instrução de lavagem, conforme determinação do INMETRO. 

b) As mercadorias descritas nos itens 1,2,3 deverão ter tamanhos variados de acordo com as medidas dos usuários. 

VALOR TOTAL DO LOTE 1 – R$ 38.976,00 (trinta e oito mil novecentos e setenta e seis reais) 
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1. Prazo de Entrega: Após a conclusão do processo de compra e assinatura do 

contrato, a empresa licitante vencedora do certame terá o prazo máximo de até 60 

(sessenta) dias, para realizar a entrega dos produtos adquiridos, entregando a NF 

eletrônica. 

      2. Local de Entrega: Os itens adquiridos deverão ser entregues na Sede da Justiça 

Militar Estadual situado a Rua Tomaz Gonzaga, n. 686, Bairro Lourdes – Belo Horizonte-

MG ou retirados pelos militares na sede/loja da empresa licitante vencedora, caso a 

empresa esteja situada na Cidade de Belo Horizonte, em horário comercial de segunda à 

sexta-feira de 08h as 18h. 

 

3. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir de seu recebimento 

definitivo. 

 

4. Prazo de Garantia: 06 (seis) meses a contar da data de recebimento definitivo pelo 

contratante, e deverá cobrir, qualquer item adquirido que apresente esgastes prematuros, 

desbotamento das cores, descosturas, defeitos e deformações ou qualquer outra causa que 

o impossibilite de ser utilizado, que não caracterize como mau uso. 

 

5. EMPRESA OPTANTES PELO SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO 

DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE - SIMPLES. 

 

          Declaramos que os produtos acima especificados são de boa procedência, que 

temos o conhecimento das especificações e condições de entrega/execução do 

material/serviço solicitado e que nossos preços englobam todos os tributos, 

embalagens, encargos sociais e quaisquer outras despesas incidentes. 

 
Observações: 
-A proposta foi elaborada considerando a totalidade dos serviços relacionados 
no Termo de Referência e neste edital; 
-Declaramos que o objeto da proposta está de acordo com as condições e 
especificações 
previstas no Termo de Referência e neste edital; 
-Declaramos que estão incluídos na proposta todos os custos, impostos, taxas, 
encargos, frete, bem como qualquer outra despesa, direta ou indireta, incidente na 
execução do objeto. 

 

 

DADOS BANCÁRIOS: 

BANCO: BRASIL 

AGÊNCIA: 2901-7 

CONTA CORRENTE: 9382-3 
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Brasília, 15 de outubro de 2020. 
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