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RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO  Nº 18/10/4024 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº  12/2018 
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE MOCHILAS ESCOLARES PARA ALUNOS DOS 

PROGRAMAS DE EJA/FUMEC.   
 
Reuniram- se, em 04 de junho de 2018, comissão para análise das amostras referente ao pregão 

eletrônico nº 12/2018, aquisição de mochilas escolares para alunos de EJA/FUMEC, composta pelos 
Srs. Julio K. Yoshino, William Henrique Soldera e Adriano Gonçalves Gomes. Abaixo, é apresentado 
o resultado da avaliação: 

 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO MATERIAL UN. QTDE  
Avaliação 

da amostra 

01 2641143 

 
Mochila para uso escolar, corpo constituído em tecido na cor azul 
marinho pantone 19-3864TPX, em tecido 100% poliéster 600, 
revestido em policloreto de vinila com gramatura mínima de 360 
gr/m2, medindo 42 cm de altura e 32 cm de largura com 14 cm de 
profundidade. Fole com extensão de 81 cm no ponto maior e 73 cm 
no ponto menor, com cada extremidade em corte diagonal sendo a 
parte próximo das costas o ponto maior. Em cada lado do fole deverá 
ser costurado um bolso em tela 100% poliéster, debruado na base e 
na abertura superior em elástico, com 15 cm de altura (+/- 0.5 cm) e 
14 cm de largura (+/- 0.5 cm) Canal do zíper com zíper costurado ao 
centro com 55 cm de extensão com cursor e zíper   nº 6 na cor preto, 
com duplo sentido de abertura. Na parte frontal deverá ter um recorte 
duplo de 7 cm de largura (+/-0,5 cm) na cor azul royal  em  tecido 
100% poliéster pantone 19-3955TPX,  efeito rip stop com 
espaçamento 4mmx4mm, revestido em policloreto de vinila com 
gramatura mínima de  360 gr/m2 (+/-5%), desde a parte superior até 
a inferior da mochila onde, na junção das costuras, deverá ter um 
debrum dobrado em tecido 100% poliéster na cor preto com 1 cm de 
largura. A 9 cm da parte superior da mochila, deverá ser acoplado 
um bolso em tela 100% poliéster gramatura de 190 g/m² (variação de 
+/- 5%) na cor preto de 15 cm (+/- 0.5 cm) com acabamento em 
elástico na cor preto na abertura com fechamento feito por velcro de 
3 cm de largura. Bolso frontal constituído em tecido 100% poliéster 
na cor branco, nas medidas de 22 cm de altura e 21 cm de  largura, 
com proteção em PVC cristal 0.20 mm. Canal do zíper em tecido 
100% poliéster na cor azul marinho, com 42 cm de extensão. Foles 
costurados de forma crescente da base à parte superior do bolso 
finalizando com 4 cm de largura. Serigrafia do Brasão da Prefeitura 
Municipal de Campinas e Logotipo Oficial da FUMEC com 
dimensões aproximadas de 15 cm de altura x 08 cm de largura (+/-
10%), que deverá ser aplicado na peça na face frontal do bolso da 
mochila centralizado conforme layout a ser disponibilizado pela 
FUMEC em 4x0 cores. COSTAS: constituído em tecido na cor azul 
marinho de composição 100% poliéster, com preenchimento interno 
em espuma tipo pack de 0.4 cm com forração em tecido 100% 
poliéster resinado na cor preto gramatura 230g/m² (variação de +/- 
5%). Lado externo das costas deverá conter um display em PVC 
cristal 0.20 mm nas medidas de 10x7 cm costurado em linha de 
mesma cor que o tecido com abertura lateral. Na parte de cima das 
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costas, no lado interno, deverá ser costurado um cartão de 
identificação do aluno, no formato 9 x 7 cm, confeccionado em 
tecido 100% poliéster com resina PU, gramatura mínima 80 g/m² na 
cor branca, que permita o preenchimento dos dados variáveis do 
aluno (Nome, Série, RA, Escola, Responsável e Telefone) com 
qualquer tipo de caneta, com acabamento visando a segurança do 
manuseio pelo aluno sem bordas cortantes. Costuras de reforço do 
forro em V invertido distribuído de forma uniforme nas costas. Alças 
das costas confeccionados de forma ergonômica em ‘U’ invertido 
com 7 cm de largura e 44 cm de altura acabada com fita 100% 
poliéster na cor azul marinho da mochila, almofadada em espuma 
PAC de 4mm. Nas pontas inferiores das alças deve ser aplicado um 
regulador triplo em plástico de alta durabilidade na cor preta, medida 
do regulador de 4x5 cm (+/- 0.5 cm), preso por meio de uma fita 
tecida 100% polipropileno na cor preta com 3 cm de largura (dobrada 
e pregada), com reforço de costura em forma de x. Alças inferiores 
em  fita 100% polipropileno na cor preto, sendo a fita com 3 cm de 
largura x 40 cm de comprimento, e acabamento a fogo nas 
extremidades, evitando desfiar, fixada ao corpo da mochila por meio 
de reforço triangular, confeccionado com tecido na cor azul marinho. 
Este triângulo deve ser fixado ao corpo principal da mochila e a fita 
em polipropileno será fixada ao triângulo. Alça de mão: 
confeccionada em fita tecida 100% polipropileno na cor preto com 4 
cm, e 20 cm de comprimento. A fita deverá ser fixada na parte 
superior da mochila na junção com a parte da costa, formando a alça   
de mão. Todas as costuras do corpo principal e do bolso externo das 
mochilas deverão ser com linha 100% poliamida 60 tendo as partes 
internas debruadas em tecido não tecido na cor azul marinho. 
Aplicação de viés tubular com 0.4 cm de diâmetro e espaçamento 
para costura de aproximadamente 11 mm preto nas junções 
costa/frente e bolso frontal. Etiqueta interna do fabricante com razão 
social, CNPJ e composição do produto. 

 
 

Campinas, 04 de junho de 2018.  
 
 
 
 

Julio K. Yoshino 
Mat. 10.236 

 
 
 
 
 

William Henrique Soldera 
Mat. 10.559 

 
 
 
 

Adriano Gonçalves Gomes 
Mat. 10.570 


