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Pregão presencial

OBJETO DO PROCESSO

PARECER DA COMISSÃO

No dia 11/06/2021 às 14:01 horas, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o)
Portaria/Decreto Nº 47/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 77/2021 na modalidade de Pregão
presencial. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros
fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s)
vencedor(es), conforme segue abaixo:

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 1/2021

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PRA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E HOSPITAL MUNICIPAL FREI
ROGERIO.

Participam deste certame as seguintes empresas:

    1.  BM IND E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA, representada neste ato por FABRICIO PEREIRA DA COSTA;
    2.  FISUL CONFECCOES LTDA, representada neste ato por SEDENEI SILVESTRE CORRADI;
    3.  TOP BRASIL LTDA, representada neste ato por ANDRE ANTONIO TONON;
    4.   FS  INDUSTRIA  E  COMERCIO  DE  UNIFORMES  LTDA,  representada  neste  ato  por  EDSON  FRANCISCO

RITTER;
    5.  SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, representada neste ato por GEAN DA SILVA

MENA;
    6.   FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA, representada neste ato por FIORELO ADISON

MAZUTTI;
    7.   CAVESTE  COMÉRCIO  E  CONFECÇÃO  DE  VESTUÁRIO  LTDA,  representada  neste  ato  por  ANDERSON

CORDEIRO PIROLLI;
    8.  COR URBANA IND. E CONFECÇÕES, representada neste ato por PAULO ROBERTO COSER;
    9.  PONTOCOM BRINDES LTDA, representada neste ato por OTAVIO MONTEMEZZO;
    10.  ANDRE ANTONIO SABINO, representada neste ato por ANDRE ANTONIO SABINO;
Iniciado o certame, passa a vista e rubrica nos envelopes pelos representantes presentes, analisado o credenciamento

das empresas que estavam de acordo com o edital, sendo habilitadas para o certame. Após passou-se para a abertura dos
envelopes das propostas, constatou-se que as empresas participantes encontravam-se habilitadas para os lances. Passou-
se então para fase dos lances, após sagrou-se vencedor dos lotes 8 e 9 a empresa ANDRE ANTONIO SABINO, sagrou-se
vencedor dos lotes 4, 7 e 11 a empresa BM IND E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA, sagrou-se vencedor dos lotes 3 e 13 a
empresa  COR  URBANA  IND.  E  CONFECÇÕES, sagrou-se  vencedor  dos  lotes  1  e  6  a  empresa  FISUL  CONFECCOES
LTDA, sagrou-se  vencedor  do lote  2  a  empresa  PONTOCOM  BRINDES  LTDA, sagrou-se  vencedor  do  lote 12  a  empresa
SUPERA  UNIFORMES  INDUSTRIA  E  COMERCIO  TEXTIL  LTDA,  conforme  valores  constam  abaixo.  Após  abertos  os
envelopes  das  documentações  das  empresas  vencedoras,  constatou-se  que  a  empresa  PONTOCOM  BRINDES  LTDA
apresentou a documentação exigida no item 6.3.2 do edital vencida. No entanto, por tratar-se de uma Empresa de Pequeno
Porte, conforme exposto no Art. 43 § 1o da Lei 123/2006, concede-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação
da  certidão  válida.  Constatou-se  também  que  a  empresa  COR  URBANA  IND.  E  CONFECÇÕES  não  apresentou  a
declaração  exigida  no  item 6.5.3  do  edital  de  convocação,  sendo  inabilitada,  passando  os  itens  vencidos  para  a  empresa
classificada como segunda colocada. As demais empresas estavam de acordo com as exigências do edital, passando para
vistas  e  rubricas  dos  presentes.  Nenhuma  empresa  manifestou  intensão  de  recurso.  Sem  mais  encerrado  o  certame.
Publique-se  o  presente  resultado  no  site  www.tangara.sc.gov.br  e  no  Diário  Oficial  dos  Municípios  DOM/SC  na  data  de
11/06/2021.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  encerra-se  a  reunião,  com  o  presente  ata  lida,  aprovada  e  assinada  pelos
presentes.
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1Lote:

FISUL CONFECCOES LTDAFornecedor:

N° Item Descrição UN QuantidadeMarca Valor Unit. Valor Total
1 Camisa social masculino manga longa, tecido

56% de algodão e 44% de poliéster, gramatura
120g/m2. Inserção de bordado na frente, lado
esquerdo/bolso. Cor e tamanho a definir.

UN 148,00FISUL 63,5900 9.411,32

Camisa social masculino manga longa, tecido 56% de algodão e 44% de poliéster, gramatura 120g/m2. Inserção de bordado na frente, lado
esquerdo/bolso. Cor e tamanho a definir.



2 Camisa social masculino manga curta, tecido
56% de algodão e 44% de poliéster, gramatura
120g/m2. Inserção de bordado na frente, lado
esquerdo/bolso. Cor e tamanho a definir.

UN 173,00FISUL 61,0400 10.559,92

Camisa social masculino manga curta, tecido 56% de algodão e 44% de poliéster, gramatura 120g/m2. Inserção de bordado na frente, lado
esquerdo/bolso. Cor e tamanho a definir.

7 Camisete feminina manga longa, 56% de algodão
e 44% de poliéster, gramatura 120g/m2. Inserção
de bordado na frente, lado esquerdo. Cor e
tamanho a definir.

UN 246,00FISUL 61,0400 15.015,84

Camisete feminina manga longa, 56% de algodão e 44% de poliéster, gramatura 120g/m2. Inserção de bordado na frente, lado esquerdo. Cor e
tamanho a definir.

8 Camisete feminina manga curta, 56% de algodão
e 44% de poliéster, gramatura 120g/m2. Inserção
de bordado na frente, lado esquerdo. Cor e
tamanho a definir.

UN 194,00FISUL 59,3500 11.513,90

Camisete feminina manga curta, 56% de algodão e 44% de poliéster, gramatura 120g/m2. Inserção de bordado na frente, lado esquerdo. Cor e
tamanho a definir.

46.500,98Valor total do lote:

2Lote:

PONTOCOM BRINDES LTDAFornecedor:

N° Item Descrição UN QuantidadeMarca Valor Unit. Valor Total
3 Camisa gola polo masculina manga longa, malha

Piquet Inglês 53% de algodão e 47% de poliéster,
gramatura 165g/m2. Inserção de bordado na
frente, lado esquerdo. Cor e tamanho a definir.

UN 66,00PONTO COM BRINDES 32,5200 2.146,32

Camisa gola polo masculina manga longa, malha Piquet Inglês 53% de algodão e 47% de poliéster, gramatura 165g/m2. Inserção de bordado
na frente, lado esquerdo. Cor e tamanho a definir.

4 Camisa gola polo masculina manga curta, malha
Piquet Inglês 53% de algodão e 47% de poliéster,
gramatura 165g/m2. Inserção de bordado na
frente, lado esquerdo. Cor e tamanho a definir.

UN 180,00PONTO COM BRINDES 28,5500 5.139,00

Camisa gola polo masculina manga curta, malha Piquet Inglês 53% de algodão e 47% de poliéster, gramatura 165g/m2. Inserção de bordado
na frente, lado esquerdo. Cor e tamanho a definir.

5 Camisa gola polo Baby Look feminina manga
longa, malha Piquet Inglês 53% de algodão e
47% de poliéster, gramatura 165g/m2. Inserção
de bordado na frente, lado esquerdo. Cor e
tamanho a definir.

UN 34,00PONTO COM BRINDES 31,5300 1.072,02

Camisa gola polo Baby Look feminina manga longa, malha Piquet Inglês 53% de algodão e 47% de poliéster, gramatura 165g/m2. Inserção de
bordado na frente, lado esquerdo. Cor e tamanho a definir.

6 Camisa gola polo Baby Look feminina manga
curta, malha Piquet Inglês 53% de algodão e 47%
de poliéster, gramatura 165g/m2. Inserção de
bordado na frente, lado esquerdo. Cor e tamanho
a definir.

UN 388,00PONTO COM BRINDES 27,5600 10.693,28

Camisa gola polo Baby Look feminina manga curta, malha Piquet Inglês 53% de algodão e 47% de poliéster, gramatura 165g/m2. Inserção de
bordado na frente, lado esquerdo. Cor e tamanho a definir.

19.050,62Valor total do lote:

3Lote:

SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDAFornecedor:

N° Item Descrição UN QuantidadeMarca Valor Unit. Valor Total
9 Calça operacional, tecido Brim Pesado 100% de

algodão gramatura 260g/m2. Cinto, dois bolsos
na frente e um atrás, com serigrafia no lado
esquerdo, na frente. Cor e tamanho a definir.

UN 80,00 41,6200 3.329,60

Calça operacional, tecido Brim Pesado 100% de algodão gramatura 260g/m2. Cinto, dois bolsos na frente e um atrás, com serigrafia no lado
esquerdo, na frente. Cor e tamanho a definir.

3.329,60Valor total do lote:

4Lote:

BM IND E COM DE EQUIPAMENTOS LTDAFornecedor:

N° Item Descrição UN QuantidadeMarca Valor Unit. Valor Total



10 Boné, cor a definir, tingimento em cores firmes
resistente ao uso e lavagens, em tecido 100% de
algodão, com entretela, com regulador de
tamanho, antiferrugem, com aplicação da
logomarca bordada, a definir, bordado na parte
frontal, medindo aproximadamente 6 cm de
largura e 9 cm de altura, tamanho único, 5
gomos, com absorvedor de suor na parte interna.

UN 60,00FENIX TEXTIL 19,4200 1.165,20

Boné, cor a definir, tingimento em cores firmes resistente ao uso e lavagens, em tecido 100% de algodão, com entretela, com regulador de
tamanho, antiferrugem, com aplicação da logomarca bordada, a definir, bordado na parte frontal, medindo aproximadamente 6 cm de largura e
9 cm de altura, tamanho único, 5 gomos, com absorvedor de suor na parte interna.

11 Boné, tipo Árabe com proteção no pescoço, de
tecido 100% algodão, tratado para se tomar
hidro-repelente ,que protege o couro cabeludo e
o pescoço, preferencia cor azul ,verde ,tons mais
escuros que a proteção se faz mais eficaz,
tamanho único, com velcro ou fecho de plástico
,para a sua regulagem.

UN 40,00FENIX TEXTIL 22,1000 884,00

Boné, tipo Árabe com proteção no pescoço, de tecido 100% algodão, tratado para se tomar hidro-repelente ,que protege o couro cabeludo e o
pescoço, preferencia cor azul ,verde ,tons mais escuros que a proteção se faz mais eficaz, tamanho único, com velcro ou fecho de plástico
,para a sua regulagem.

2.049,20Valor total do lote:

6Lote:

FISUL CONFECCOES LTDAFornecedor:

N° Item Descrição UN QuantidadeMarca Valor Unit. Valor Total
12 Macacão operacional manga longa, tecido Brim

Pesado (100% algodão) gramatura 260 g/m².
Elástico e cordão com dois bolsos na frente e um
atrás, e na parte de cima um bolso, na Cor azul
royal, fechamento em botões. Inserção de
serigrafia no bolso de cima lado esquerdo,
Brasão do Município e nas costas escrito em
linha reta  “Prefeitura de Tangará” na cor branca.
Tamanhos adultos; PP, P, M, G, GG, XG, XGG.

UN 12,00FISUL 82,1100 985,32

Macacão operacional manga longa, tecido Brim Pesado (100% algodão) gramatura 260 g/m². Elástico e cordão com dois bolsos na frente e um
atrás, e na parte de cima um bolso, na Cor azul royal, fechamento em botões. Inserção de serigrafia no bolso de cima lado esquerdo, Brasão
do Município e nas costas escrito em linha reta  “Prefeitura de Tangará” na cor branca. Tamanhos adultos; PP, P, M, G, GG, XG, XGG.

13 Macacão operacional manga curta, tecido Brim
Pesado (100% algodão) gramatura 260 g/m².
Elástico e cordão com dois bolsos na frente e um
atrás, e na parte de cima um bolso, na Cor azul
royal, fechamento em botões. Inserção de
serigrafia no bolso de cima lado esquerdo,
Brasão do Município e nas costas escrito em
linha reta  “Prefeitura de Tangará” na cor branca.
Tamanhos adultos; PP, P, M, G, GG, XG, XGG.

UN 12,00FISUL 80,3900 964,68

Macacão operacional manga curta, tecido Brim Pesado (100% algodão) gramatura 260 g/m². Elástico e cordão com dois bolsos na frente e um
atrás, e na parte de cima um bolso, na Cor azul royal, fechamento em botões. Inserção de serigrafia no bolso de cima lado esquerdo, Brasão
do Município e nas costas escrito em linha reta  “Prefeitura de Tangará” na cor branca. Tamanhos adultos; PP, P, M, G, GG, XG, XGG.

1.950,00Valor total do lote:

7Lote:

BM IND E COM DE EQUIPAMENTOS LTDAFornecedor:

N° Item Descrição UN QuantidadeMarca Valor Unit. Valor Total
14 Suéter feminino básico manga longa com ribana

em tricot e modelagem slim. Composição 50%
algodão + 50% acrílico, meia malha 2 cabos 2/30
nm. Confecção em tricô de algodão e acrílico,
punhos ajustados e decote v em ribana. Cor a
definir. Inserção de bordado na frente lado
esquerdo, arte a definir.

UN 50,00FENIX TEXTIL 83,7000 4.185,00

Suéter feminino básico manga longa com ribana em tricot e modelagem slim. Composição 50% algodão + 50% acrílico, meia malha 2 cabos
2/30 nm. Confecção em tricô de algodão e acrílico, punhos ajustados e decote v em ribana. Cor a definir. Inserção de bordado na frente lado
esquerdo, arte a definir.

15 Suéter masculino básico manga longa com ribana
em tricot e modelagem reta. Composição 50%
algodão + 50% acrílico, meia malha 2 cabos 2/30
nm. Confecção em tricô de algodão e acrílico,
punhos ajustados e decote v em ribana. Cor a
definir. Inserção de bordado na frente lado

UN 10,00FENIX TEXTIL 86,5100 865,10



esquerdo, arte a definir.
Suéter masculino básico manga longa com ribana em tricot e modelagem reta. Composição 50% algodão + 50% acrílico, meia malha 2 cabos
2/30 nm. Confecção em tricô de algodão e acrílico, punhos ajustados e decote v em ribana. Cor a definir. Inserção de bordado na frente lado
esquerdo, arte a definir.

5.050,10Valor total do lote:

8Lote:

ANDRE ANTONIO SABINOFornecedor:

N° Item Descrição UN QuantidadeMarca Valor Unit. Valor Total
19 Guarda pó masculino manga longa tecido

Gabardine (100% poliéster) Gramatura 173 g/m²,
cor branco, com três bolsos na frente e abertura
na parte de trás, fechamento com botões
transparentes. Inserção de bordado no bolso em
cima do lado esquerdo, Brasão da Prefeitura e
Abaixo escrito “Secretaria de Saúde” e mais a
“Função e Nome” do Colaborador. Tamanhos
adultos; PP, P, M, G, GG, XG, XGG.

UN 32,00PROPRIA 44,0600 1.409,92

Guarda pó masculino manga longa tecido Gabardine (100% poliéster) Gramatura 173 g/m², cor branco, com três bolsos na frente e abertura na
parte de trás, fechamento com botões transparentes. Inserção de bordado no bolso em cima do lado esquerdo, Brasão da Prefeitura e Abaixo
escrito “Secretaria de Saúde” e mais a “Função e Nome” do Colaborador. Tamanhos adultos; PP, P, M, G, GG, XG, XGG.

20 Guarda pó feminino acinturado manga longa
tecido Gabardine (100% poliéster) Gramatura 173
g/m², cor branco, com três bolsos na frente,
abertura e faixa na parte de trás, fechamento com
botões UNDtransparentes. Inserção de bordado
no bolso em cima do lado esquerdo, Brasão da
Prefeitura e Abaixo escrito “Secretaria de Saúde”
e mais a “Função e Nome” do Colaborador.
Tamanhos adultos; PP, P, M, G, GG, XG, XGG.

UN 170,00PROPRIA 44,0600 7.490,20

Guarda pó feminino acinturado manga longa tecido Gabardine (100% poliéster) Gramatura 173 g/m², cor branco, com três bolsos na frente,
abertura e faixa na parte de trás, fechamento com botões UNDtransparentes. Inserção de bordado no bolso em cima do lado esquerdo, Brasão
da Prefeitura e Abaixo escrito “Secretaria de Saúde” e mais a “Função e Nome” do Colaborador. Tamanhos adultos; PP, P, M, G, GG, XG,
XGG.

8.900,12Valor total do lote:

9Lote:

ANDRE ANTONIO SABINOFornecedor:

N° Item Descrição UN QuantidadeMarca Valor Unit. Valor Total
21 Colete feminino acinturado sem mangas tecido

Tactel (100% poliéster) Gramatura 110 g/m², cor
a definir, com bolsos modelo canguru na frente,
abertura e faixa na parte de trás, fechamento com
zíper até final da gola. Inserção de bordado na
frente lado esquerdo, Brasão da Prefeitura e
Abaixo escrito “Secretaria de Saúde” e mais a
“Função e Nome” do Colaborador. Tamanhos
adultos; PP, P, M, G, GG, XG, XGG.

UN 176,00PROPRIA 33,5200 5.899,52

Colete feminino acinturado sem mangas tecido Tactel (100% poliéster) Gramatura 110 g/m², cor a definir, com bolsos modelo canguru na
frente, abertura e faixa na parte de trás, fechamento com zíper até final da gola. Inserção de bordado na frente lado esquerdo, Brasão da
Prefeitura e Abaixo escrito “Secretaria de Saúde” e mais a “Função e Nome” do Colaborador. Tamanhos adultos; PP, P, M, G, GG, XG, XGG.

5.899,52Valor total do lote:

11Lote:

BM IND E COM DE EQUIPAMENTOS LTDAFornecedor:

N° Item Descrição UN QuantidadeMarca Valor Unit. Valor Total
16 Camiseta manga curta malha PV (67% poliéster

33% viscose) Gramatura 160 g/m², cor a Definir,
com gola modelo “V”. Inserção de bordado na
frente lado esquerdo Brasão da Prefeitura e
Abaixo escrito “Secretaria de Saúde + Função”.
Tamanhos adultos; PP, P, M, G, GG, XG, XGG.

UN 199,00FENIX TEXTIL 12,6100 2.509,39

Camiseta manga curta malha PV (67% poliéster 33% viscose) Gramatura 160 g/m², cor a Definir, com gola modelo “V”. Inserção de bordado na
frente lado esquerdo Brasão da Prefeitura e Abaixo escrito “Secretaria de Saúde + Função”. Tamanhos adultos; PP, P, M, G, GG, XG, XGG.

22 Camiseta manga curta malha PV (67% poliéster
33% viscose) Gramatura 160 g/m², cor a Definir,
com gola modelo “V”. Inserção de serigrafia em
policromia frente e costas e mangas. Arte a ser

UN 2.000,00FENIX TEXTIL 12,6500 25.300,00



definida pela Secretaria de Saúde. ( CAMPANHA)
Tamanhos adultos; PP, P, M, G, GG, XG, XGG.

Camiseta manga curta malha PV (67% poliéster 33% viscose) Gramatura 160 g/m², cor a Definir, com gola modelo “V”. Inserção de serigrafia
em policromia frente e costas e mangas. Arte a ser definida pela Secretaria de Saúde. ( CAMPANHA) Tamanhos adultos; PP, P, M, G, GG, XG,
XGG.

24 Camiseta manga curta malha PV (67% poliéster
33% viscose) Gramatura 160 g/m², cor a Definir,
com gola modelo “V”. Inserção Sublimação frente
e costas e mangas. Arte a ser definida pela
Secretaria de Saúde. ( CAMPANHA) Tamanhos
adultos; PP, P, M, G, GG, XG, XGG.

UN 1.800,00FENIX TEXTIL 13,0300 23.454,00

Camiseta manga curta malha PV (67% poliéster 33% viscose) Gramatura 160 g/m², cor a Definir, com gola modelo “V”. Inserção Sublimação
frente e costas e mangas. Arte a ser definida pela Secretaria de Saúde. ( CAMPANHA) Tamanhos adultos; PP, P, M, G, GG, XG, XGG.

25 Camiseta manga curta malha PV (67% poliéster
33% viscose) Gramatura 160 g/m², cor a Definir,
com gola modelo “V”. Inserção de serigrafia em
policromia frente e costas e mangas. Arte a ser
definida pela Secretaria de Saúde. ( CAMPANHA)
Tamanhos Infantil: 02,04,06,08,10,12,14,16.

UN 1.100,00FENIX TEXTIL 12,2800 13.508,00

Camiseta manga curta malha PV (67% poliéster 33% viscose) Gramatura 160 g/m², cor a Definir, com gola modelo “V”. Inserção de serigrafia
em policromia frente e costas e mangas. Arte a ser definida pela Secretaria de Saúde. ( CAMPANHA) Tamanhos Infantil:
02,04,06,08,10,12,14,16.

26 Camiseta manga curta malha PV (67% poliéster
33% viscose) Gramatura 160 g/m², cor a Definir,
com gola modelo “V”. Inserção de Sublimação
frente e costas e mangas. Arte a ser definida pela
Secretaria de Saúde. ( CAMPANHA) Tamanhos
Infantil: 02,04,06,08,10,12,14,16.

UN 1.000,00FENIX TEXTIL 12,7300 12.730,00

Camiseta manga curta malha PV (67% poliéster 33% viscose) Gramatura 160 g/m², cor a Definir, com gola modelo “V”. Inserção de Sublimação
frente e costas e mangas. Arte a ser definida pela Secretaria de Saúde. ( CAMPANHA) Tamanhos Infantil: 02,04,06,08,10,12,14,16.

77.501,39Valor total do lote:

12Lote:

SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDAFornecedor:

N° Item Descrição UN QuantidadeMarca Valor Unit. Valor Total
17 Baby look manga curta malha PV (67% poliéster

33% viscose) Gramatura 160 g/m², cor a Definir,
com gola modelo “V”. Inserção de bordado na
frente lado esquerdo Brasão da Prefeitura e
Abaixo escrito “Secretaria de Saúde + Função”.
Tamanhos adultos; PP, P, M, G, GG, XG, XGG.

UN 182,00 17,2900 3.146,78

Baby look manga curta malha PV (67% poliéster 33% viscose) Gramatura 160 g/m², cor a Definir, com gola modelo “V”. Inserção de bordado na
frente lado esquerdo Brasão da Prefeitura e Abaixo escrito “Secretaria de Saúde + Função”. Tamanhos adultos; PP, P, M, G, GG, XG, XGG.

18 Camisa pólo/Baby look malha Piquet Inglês (53%
algodão 47% poliéster) Gramatura 165 g/m², cor
a definir, com bolso e filetes nas mangas.
Inserção de bordado no bolso/ frente lado
esquerdo Brasão da Prefeitura e Abaixo escrito
“Secretaria de Saúde” e mais a “Função” do
Colaborador. (Masculina e Feminina). Tamanhos
adultos; PP, P, M, G, GG, XG, XGG.

UN 244,00 23,5800 5.753,52

Camisa pólo/Baby look malha Piquet Inglês (53% algodão 47% poliéster) Gramatura 165 g/m², cor a definir, com bolso e filetes nas mangas.
Inserção de bordado no bolso/ frente lado esquerdo Brasão da Prefeitura e Abaixo escrito “Secretaria de Saúde” e mais a “Função” do
Colaborador. (Masculina e Feminina). Tamanhos adultos; PP, P, M, G, GG, XG, XGG.

8.900,30Valor total do lote:

13Lote:

SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDAFornecedor:

N° Item Descrição UN QuantidadeMarca Valor Unit. Valor Total
23 Jaqueta Masulina e Feminina em Tecido Lito

Active (100% poiliester) Gramatura 145g/m², com
forro madelassê quadriculado, gramatura 8/0
g/m², cor a definir. Com filetes na frete / costas e
mangas na cor branca, bolsos modelo faca nas
laterais e um bolso interno, fechamento com zíper
e lapela sobreposta em cima, com botão de
pressão. Inserção de bordado do Municipio e
escrita nas costas a ser definida na cor branca.

UN 651,00 89,0800 57.991,08



Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão
de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Tangará, 11/06/2021

Tamanhos adultos; PP, P, M, G, GG, XG, XGG.
Jaqueta Masulina e Feminina em Tecido Lito Active (100% poiliester) Gramatura 145g/m², com forro madelassê quadriculado, gramatura 8/0
g/m², cor a definir. Com filetes na frete / costas e mangas na cor branca, bolsos modelo faca nas laterais e um bolso interno, fechamento com
zíper e lapela sobreposta em cima, com botão de pressão. Inserção de bordado do Municipio e escrita nas costas a ser definida na cor branca.
Tamanhos adultos; PP, P, M, G, GG, XG, XGG.

57.991,08Valor total do lote:


