
21/1244-0024520-3

Estado
RS

Estado
PR

VALOR TOTAL

4.500,00R$                  

U.O.:
Projeto:
Elemento:
Rubrica:
Recurso:

Vagner Silveira Dias Bárbara Pontel Garbini
AN - Contabilidade Chefe da Divisão de Gestão de Contratos
ID 3119190 ID 3200132

4.500,00R$                  

Bairro:
Rua Washington Luiz, n° 904/908

90010-460 compras@detran.rs.gov.br

Endereço:

CLIENTE: CNPJ: 

ORDEM DE COMPRA
Processo PROA n.º

Nº 034/2022

Cidade:

Telefone:

LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA

E-mail:
Porto Alegre

CNPJ: 

DETRAN-RS - Departamento Estadual de Trânsito  01.935.819/0001-03

licit@lecruz.com.br / comercial@lecruz.com.br

CURITIBA

Centro Histórico

02.538.222/0001-98

CEP

FORNECEDOR:

Capão Raso

81.110-412

VALOR UNIT.

Telefone:

Endereço:

E-mail:

Bairro: Cidade:

PRODUTO

Rua Ipiranga, 203

08/04/2022
44.01

Pagamento:
Número do Empenho:

(41) 3248-0006
CEP

Quantidade

JAQUETAS - material da jaqueta: poliamida; cor material: azul

marinho; gramatura do tecido: 100 g/m2; acabamento: resinado e

impermeabilizado; costura: dupla reforçada; fechamento: zíper; forro:

sim; tipo de forro: poliamida, sem resina; forro removível: não; tipo de

gola: alta, forrada, em poliamida; capuz: capuz com a mesma

composição da jaqueta, com 2 botões para fechamento; retrátil: sim;

tipo de punho: com elástico, 4 cm, em poliamida; bolso: sim; tipo de

bolso: embutido e interno; número de bolso: 4 un; local do(s)bolso(s): 2

bolsos embutidos na altura da cintura com fechamento em velcro

medindo 20 cm de abertura e 17 cm de profundidade; 1 bolso interno

medindo 20x20cm; 1 bolso frontal superior no lado esquerdo medindo

10cm x 15cm com fechamento em lapela; tamanho da jaqueta: p, m, g

e gg; logotipo: sim; apresentação do logotipo: bordado; faixa refletiva:

sim; uso da jaqueta: masculino; especificação complementar do ítem: -

logotipo nas costas, logo da balada segura bordado em alto relevo,

medindo 30 cm x 13 cm; - logotipo no peito lado direito: logo do

DETRAN/RS, bordado, medindo 8 cm x 2,5 cm; - modelos dos

logotipos disponíveis junto ao órgão requisitante; - enchimento

termicamente isolante, em manta acrílica de poliéster, fixado ao forro

em matelassê de 5x5cm. gramatura do enchimento: 100g/m2;-

comprimento da jaqueta deverá ser abaixo do quadril; - com faixa

refletiva de 50mm de largura, cor cinza (parte refletiva) e laranja (parte

fluorescente), costurada no tronco e nos braços na altura de 20 cm da

extremidade inferior; QUANTIDADE: 6P, 09M, 08G E 2GG.  código 

GCE 0245.0397.010000, conforme especificações técnicas Disputa 

Eletrônica - Edital 079/2022.

Data do Empenho: 4685
3.3.90.30

DETRAN/RS
Coordenadoria de Compras

Autorizamos o fornecimento do(s) produto(s) nas condições acima especificadas.

VALOR TOTAL DO EMPENHO

Dotação Orçamentária:

Porto Alegre, 12 de abril de 2022.

contra-empenho
22001409322

PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO:

Av. Aparício Borges, nº 2264 - Porto Alegre/RS. A entrega deverá ser previamente agendada com a Coordenadoria de
Almoxarifado e Patrimônio (CAP), através do e-mail almoxarifado@detran.rs.gov.br, telefone: (51) 98687-7719.

3021

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

8033

25 180,00R$               



Nome do documento: Ordem de Compra 034-2022 - LECRUZ.pdf

Documento assinado por Órgão/Grupo/Matrícula Data

Vagner Silveira Dias DETRAN / DGC-COMPRA / 3119190 12/04/2022 08:59:16

Barbara Pontel dos Santos Garbini DETRAN / DGC-GAB / 3200132 12/04/2022 09:34:13


