
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE ITA                                  

CNPJ:

Pr. Dr. Aldo Ivo Stumpf

C.E.P.:

83.024.240/0001-53

89760-000

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO
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       O(a)  Prefeito Municipal,  CLEMOR ANTONIO BATTISTI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº
8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio,
resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

 LOTE:  1

FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EI     (18392)

1 Calça operacional masculina em brim pesado 100% algodão, cor
cinza 8047, com 2 bolsos chapados na frente e 01 bolso atrás,
com elástico e cordão na cintura com serigrafia (Prefeitura
Municipal de Itá -SC) no bolso lado direito da frente, tamanhos P
ao XGG. - Marca: FIBRA TOP

UN 94,00  0,0000 37,1991 3.496,72

2 Camiseta em malha piquet manga curta, na cor verde seleção
160, gola polo, com gola preta, acabamento da frente e limpeza
da gola mais punho ou debrum da manga em preto, com bolso
frontal, com brazão do Município bordado no bolso, tamanhos P
ao XGG. - Marca: FIBRA TOP

UN 84,00  0,0000 39,0724 3.282,08

3 Camiseta em malha piquet manga longa, na cor verde seleção
160, gola polo, com gola preta, acabamento da frente e limpeza
da gola, mais punho ou debrum da manga em preto, com bolso
frontal, com brazão do Município bordado no bolso. Tamanhos P
ao XGG. - Marca: FIBRA TOP

UN 39,00  0,0000 40,2873 1.571,20

Total do Fornecedor: 8.350,00

a )  Processo Nr.: 
b )  Licitação Nr.:
c )  Modalidade:
d )  Data Homologação: 

e )  Objeto da Licitação

f )  Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

103/2021
37/2021-PR
PREGÃO PRESENCIAL
25/11/2021
Registro de preços para possível aquisição de uniformes e materiais (calças, camisetas, camisas, 
vestidos, lenços), para manutenção das atividades junto as Secretaria de Assistência Social, 
Departamento de Urbanismo e Departamento Municipal de Estradas de Rodagem.

 Unid.  Quantidade  Descto (%)  Preço Unitário

(em Reais R$)

 Total do Item 
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 LOTE:  2

SAMOURA CONFECCOES LTDA     (18826)

4 Camisa masculina manga longa, colarinho Italiano, punho
chanfrado com 2 botões, cor azul claro, modelagem clássica
confort, social - Camisaria code tricoline com strech, manga
longa,  bordado na frente (conforme modelo).  Obs. O tamanho
será repassado após a amostra ser aprovada. - Marca: dilunas

UN 7,00  0,0000 112,5329 787,73

5 Vestido modelo tubinho, modelagem slim, alfaiataria (95%
poliester e 5% elastano), preferência de tecido
gorgurão/seda/elastano, bordado nas mangas e na frente
(conforme modelo).Obs. O tamanho será repassado após a
amostra ser aprovada. - Marca: dilunas

UN 20,00  0,0000 203,9642 4.079,28

6 Lenço, comprimento de 140 cm e largura de 20 cm,
confeccionado com tecido cambraia (100% algodão), cor branca,
com bordado nas duas pontas (conforme modelo). - Marca:
dilunas

UN 20,00  0,0000 31,6496 632,99

Total do Fornecedor: 5.500,00

 LOTE:  3

FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EI     (18392)

7 Camiseta em malha poliester dray, masculina e feminina, decote
redondo, com manga curta, gola redonda, no processo de
sublimação (frente, costas e mangas) Será adquirido conforme a
demanda das oficinas). Obs. Após ter sido declarada a
vencedora a licitante terá o prazo de 15 dias para apresentar a
amostra bem como a grade de tamanho para ser feito o pedido.
O tamanho e quantidade serão repassados após a amostra ser
aprovada (variando do tamanho 10 a 16 no infantil e do tamanho
adulto P ao G). - Marca: FIBRA TOP

UN 400,00  0,0000   24,875 9.950,00

Total do Fornecedor: 9.950,00

 LOTE:  4

COM DESIGN CONFECCOES EIRELI     (18828)

8 Camisetas masculinas e femininas, decote V, manga curta,
confeccionado em dry fit (composição: 65% poliéster e 35%
viscose), estilo da peça lisa, com estampa em até 4 cores
(frente, atrás e mangas))  em malha poliester dray, masculina e
feminina, decote redondo, com manga curta, gola redonda, no
processo de sublimação (frente, costas e mangas): Projeto:
atividade física - Eu pratico: 130 unidades; Projeto: Exercício
físico orientado em academia para o Grupo de Risco GAO, 33
unidades; Projeto: Corpo e mente em Ação Pilates para os
idosos: 150 unidades; Projeto: Atividade Física Democrática: 450
unidades; Projeto: Qualidade de Vida: 120 unidades. Obs. Após
a amostra do material ser analisada e aprovada o licitante
deverá fornecer a grade e tamanho para então serem provados e
repassados os tamanhos. - Marca: VENYS

UN 883,00  0,0000 24,3148 21.470,00

Total do Fornecedor: 21.470,00
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 LOTE:  5

MALHARIA CECI LTDA.     (6588)

9 Camisetas e/ou baby look - decote V, manga curta, malha
poliviscose, cor preta, sublimada (frente e costas), conforme
modelo. Obs. Após a amostra do meterial ser analisada e
aprovada o licitante deverá fornecer a grade de tamanho para
então serem provados e repassados os tamanhos. - Marca:
CECI

UN 29,00  0,0000 28,6207 830,00

Total do Fornecedor: 830,00

 LOTE:  6

FISUL CONFECCOES LTDA     (18599)

10 Camisetas/baby look - gola polo, manga curta, em tecido pike,
com bordado na frente e mangas e cores conforme o modelo em
anexo.  Obs. Após a amostra do material ser analisada e
aprovada o licitante deverá fornecer a grade de tamanho para
então serem provados e repassados os tamanhos. - Marca:
FISUL

UN 11,00  0,0000 48,9021 537,92

11 Bonés cor preta, aba reta, personalizado, confeccionado em brim
(copa e aba), sarjado, 100% algodão, foro interno de 3 cm ao
redor da bainha, do mesmo tecido do boné, acabamento interno
em poliéster, com regulador de tamanho em tecido com velcro.
Impressão em silk-screen, policromia na frontal e uma cor nas
laterais, conforme arte em anexo. Obs. Após a amostra do
material ser analisada e aprovada o licitante deverá fornecer a
grade de tamanho para então serem provados e repassados os
tamanhos. - Marca: FISUL

UN 100,00  0,0000 15,2208 1.522,08

Total do Fornecedor: 2.060,00

Total Geral: 48.160,00
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