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Item

1) shon saia escolar

2] short escolar

.SI calças escolar ■

4) camisetas escolares

Preços Quantidade

.1 Unidade'

1 Unidade

' ■ 1. Unidade

1 Unidade

Preço
Estimado

Percentual

Preço

Estimado

Calculado

R$ 30,80 (un)

PS 27,13 (un)

Total

RS30,80'

RS 27,13

Valor do item em relação ao total

0 1) short saia...
^ 2) shcrt escolar
C; 3) calças escolar
O 4) camisetas... -V:

■ *. "
'  - ir 1 -4 ^

Quantidade

1 Unidade.

RS 44,11 (ún)

RS 24,28 (un)

RS 44,TI

RS 24,28 RS 24.28

:Valor .Global: 126,32;

Quantidade de preços por item

Item 3 Item 4

Detalhamento dos Itens

De.scrição

unifonrié- •

Observação

Preço (Compras Governamentais) 1; Mediana das Propostas Finais
Ina !ArL5'\Í3lNfif>dcr,7dr.iu:hnrii-:;o:'l

RS 29,00
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órgão: PREFEITURA MUNIICiPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA

Objeto: pregão 01/2022 visando à contratação de empresa especializada

fornecimento de fardamento escolar, para atender as demandas das diversas

unidades escolares do município de Governador Mangabeira-BA..

Descrição: Uniforme escolar - Short-Saia, modelo escolar. Tamanhos diversos. Short-Saia

modelo escolar, confeccionado em malha helanca 100% poliéster. com

gramatura de 220 gr/m^ (tolerância de r/-5%). Na cor azul royal. As costuras do

corpo devem ser feitas em máquina overloque. A bainha cio corpo deve ter 2.0 cm

de largura feita com máquina galoneira. Com faixas nas lateraijs na cor branca,
com viés amarelo na frente da faixa, com elástico na cintura. Lpyout em
serigrafia. Impresso na frente, na perna esquerda, centralizadohia parte inferior.

,As peças deverão estar isentas de qualquer defeito que comprometa a sua

apresentaç.ão. ,As peças devem ser embaladas separadamente em sacos

plásticos transparentes.

CatMat: 1 Íi0346 - UNIFORME ESCOLAR

Data: 27/01/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:12022 / UASG:983531

Lote/Item: 1/5

Ata: Link.Ata

Fonte: www.comprasgovername

br

Quantidade: 1.700

Unidade: Unidade

UF: BA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

00,773.352/0001-80 JKM COMEfTCiO INDUSTRIA DE CONFEGCOES E SILK-SGREEN LTDA ..R$,19,0a .

Marca; própria ■ ■ .■
Fabricante: próprio •' .; . ■ ■ ■ : ■ ■ j ■ - ■ ' ■ i" 7.

. Modelo: própriô- . y , ' ■ L ■ L - ■ • . ' '
Descrição:. Shòrt-Saia. modelo escolar. Tamanliòs divérsós. Short-Saia model|) escolar, confeccionado em malha helanca 100% póliéster.fçpm grárnatura-de^Zf
O gr/m' (tolerância de,+;'-5%.). Na cqf„azul royal. As costuras do corpo deveim ser.feitas em'máquina over|oque, A bainhá do corpo déve terá.Ó cm de largurá-feit/
a eom mrjquína galoneira. Corn faixas rias laterais na cortíranca. com viés a_iT|aí elo na frente dá faixa, corn elástico ha cinttirá. tayouí eni serigrafia, Itripressò :. .;

,  tia frente. ria perna esquerda; centrallzadona parte,inferidn.As peças deverão .estar isentas de qualqueí dejeito ç|ue,.Gomprpnieta a sua apresentação. As peças, ' .
devem ser, embaladas separadamente,em sacos plásticostransparentes. , ,. j ,; i, ' Cv ' , ■ L.i, ,^7 j/'.', t,-: ;;

Estado:

SE

Cidade:

Aracaiu

', Endereço:' .
R LARANJEIRAS. 7ST

. Nome de Cot tato;-
■■CRISTIANO:

03.230,915/0001-81

-VENCEDOR*

GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS

telefone: L,.
" (79) 3211,-7509

Email:
jemcarpisasgigmaiLcom.

.TDA RS 29,00

Marca: Bulfs

Fabricante: Próprio
Modelo: ESCOLAR

Descrição: "Stioil-Saia. modelo escolar. Tamanhos diversos. Short-Saia modelo escolar, conleccionado -em malha helanca 100% poliéster. com g.ramatura de 2
20 gr/m- (tolerância de -r..'-5-%). Na cor azul royal. As costuras do corpo devenii ser feilas em maquina overloque. A bainha do corpo deve ter 2,0 cm de largura fei
ta com máquina galoneira. Com faixas nas laterai.s na cor branca, com viés amarelo na frente da fafxa. com elástico na cintura, Layout em serigrafia. impresso
na fienle. na peina esquerda, centralizado na parte inferior. As peças de-verãc
de-v-eni sei embaladas separadamente ern sacos plásticos transparentes." O
ata de sua apresentação. Produto ofertado é manufaturado nacional

estar isentas de qualquer defeito que compi Oimeta a sua apresentação. As peças
arazo de validade da proposta não sei á inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da d

Estado:

BA

Cidade;

Feira de Santana

Endereço:
R VEREADOR DEMOCRITO DE LIMA SOARES, 75

Telefone:

(75) 3211-1000
Ernail:

gerson@casaesportiva.com.br

■ R$ 40.0,0;32.133.930/0001-0,0 'WR BOLSAS E UNIFORMES. EiRELI
Marca: WR BOLSAS E UNIFORMÍ/ -7 . ■ : ■

■ Fabricante: WR ' , ■
Modelo: UNIFORME
Descrição; Short-Saia, modelo escolar: Tarrianhos divérsós. Short-Saià triodelo escolar, confeccionàdpém malha helanca 100% poliéster, com"grariiatura.de 22 •
O gr/m^ (loIerr5ncia,de .+/-5%)„Na cor azul royal.,As costuras do corpo rievertisqf feitas em niágiiina overloqué. A bainha do corpo deve te.r.í.O cm cie,largura feit7:
a com máquina galoneira. Com faixas rias laterais na cor brarios, coi-n viés ari iáreloina frente da faixa, com elástico ná cintura. Layòol eni serigrafia. Impresso;

Tia frente, na pérria.esquerdá, ceritralizsdo na paíte inférior.-Ãs 'peças devera l estarilsentas "de qualquer déíeito quecoiTipVometa a sua abresentãçap. As peças.::
çJèvem ser eniLialad.ás.separadamente em sacos plás.tiços transparentes.

Estado;

MG

Cidade:
Uberaba

Endereço": , , " . . ■
R CHARl.ESTON LUI.S DA SILVA, 801 .

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais
/na ! Ari. o'' rfo !N 05 de OA de. .'u/ho de 202i

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JECEABA
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de uniforrnes para os alunos

matriculados na.s escolas que compõe a Rede Municipal de Educação do
Município de Jeceaba..

:Telefonep , .
(34) 3336-3329

. Emait: -

iicitácao@wrbo,lsáseuniforme3.corh.br

RS 32,00

Data: 2Ü,/Ü1,'2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:742021 / UASG:984707

Lole/llem: /4

Ata: Link..Ai.a

IsIiSSiS Relatório gerado no dia 25/02/2022 15:40:44 (IP: 186.194.15.227)íSÍSifc Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCgsdIVI6LLT7Xoc|SnbLíxJYfa9%2bYi97uSJ9H68Ynqlg259hbv0
http://vKWW.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDIOCgsdM6LLT7XoqSnbLixJYfa9%252bYi97uSJ9H68Ynqlgz59hbv0 2/45



Descrição: Uniforme escolar - SHORT SAIA. confeccionada eiti malha de helanca colegial,

sendo sua estrutura dupla, a composição 100% poliéster, sendo o fio 1: ne: 29,20

! tex. 20.22 / cv 5,61, e o fio 2: tex' 18,1 7 ,' dtex: 181,55 / denierj 163,49 / cv %:
1,12, com grarnatura de OlOg/m^ (±5%0. cw" espessura máxima |fe 0,78miTi, na
cor azul, seguindo a leitura cie cor ern espectrofotômetro com jonle d55/10',
1*31,39 / a* 5,31 / b* -37,45, solidez de cor a lavagem doméslicp ç rau mínimo 4,
solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínirrio 4. Na parle

da frente da saia no lado esquerdo, deverá ter uma faixa branqa com um vies

amarelo, conforme layout, sendo na mesma composição do tefcido principal.Na

parle traseir a da cintur a, deve possuir um elaslico com largurd dé 4 cm embutido
e rebatido com máquina de quatro agulhas ponto corrente, e ainda na parte

detrás, deverá ser costurado um bolso, no mes,'Tio tecido do corpo da berrnuda,

com máquina reta, medindo 12 cm de altura por 12 cm de largura.Na frente da

saia, no lado direito, deverá ser aplicado o brasão do mirnicípirp, com as medidas

de: brasão 8cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão

automática de tinta.

CalfTlat: 150346 - UNIFORIvlE ESCOLAR

Forrte: vvwvv.compra3governarTientais.gov.

bf

Quantidade: 200

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ

^33.580.118/0001-95

*■ VENCEDOR* -■

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

OFF CÕNFECCAG LIDA.' RS 18,00.1

Marca: Marca Propiá:, ' i . .
■Fabricante; FABRICAÇÃO PROPIâ: '
Modelo: SHORT SAÍA ' , .Ã. . .
Descrição: .APRESENTAMOS PROPÔS TA DÈ PREÇOS PARA O itEfvl. BÊM:CO'MO TEMOS PLENO CONHECIMENTO EDtÇLARAMÕS PLENO INTENDIMENTO A
O EXIGIVEL NO TERMO DE REFERENCIA DO. INSTRÜrylENTO CONVOCATÓRIO, ([vIARCA PROPIÁ).(çqNFECÇÃp PROPIÂlSHpRT SAIA. cònfecçíonada erT'maih;;' .

upla, a composição 100% pqirèster, sendo o fio 1: tíe: .29,201 tex: 20,22 / pv %:. 5,5T) e o fio 2: téx: .18,17,/ dtéx; 181.65a de heianca coiegial, sendo sua estrutura dup
/ dénfer 153.49 / cv %: 1,12; crim urairintuia de-STOg/ni*' (;+5%), com.espessui a rjisximá de O.TBrrrrii.uía.qor azul, senui.ndo a leíturã de.Gor;;eríi'espectr'ofotôrnetrL/

.,.,nnBstica grau mínirtro4, solidez ap süor grau mínirno.4, solidéz da cor a fricção.çjrá. .
xa bríanca coni um vies amaréio, conforme layout, sendo na rnesnía composrção do

Estado:

BA

Cidade;

Caeíité

Endereço:
. RÜÃ:COPACABANA, S/N i

Teí'
.(77-

10.638.444/0001-00 UNIFORMES DIAS EIRELI

o com fonte <155/10°, 1*31,39 / a* 5,31. bf-37,46, solidez de qor a lavagenr.dc
ü míniiTo 4: Na.parte da frente da saia no iado esquerdo; deverá ter uma fáix;
tecido principal: Na parte traseira da cintura, deve possuir urn elástico corri largiira de;4 cm embutido e rêbatido com máquina .de quâtro ágillhas ponto corrent-
e. e'ainda na. parte.detrás, deverá ser,costurado urn bolso,-no mesiro tecido coiçorpo da bermiida, com máquina retá; niedíndo 12 cm de alturapor l 2 cm de lar;
gura. Ma-frente dá saia, no lado direito, deverá ser apitcadolo brasão do müniçípÇò, corri'ás medidas de: brasão Sem de largura, senclo'é'sse;aplieado.pelo.proces ■
SQ de Impressão aulomatica de tinta.

fpne: . ■ ■ . Emall: ■. . : :
9993-7452 ; i " ;tatianeguimaraescte@hotmail:cbrti;;

RS 19,00

Marca: DM

Fabricante: DM
Modelo: SHORT SAIA
Descrição: SHORT SAIA. confeccionada em malha de heianca colegial, sendo sua estrutura dupla, a composição 100% poliéster, sendo o fio 1: ne: 29,20 / tex: 2
0,22 / cv %: 5,61, e o fio 2: tex: 13,17 / dtex: 181,65 / denier: 163,49 / cv %: 1,1A com grarnatura de 31 Og/m* (+5%), com espessura máxima de 0,78mm, na cor az
ul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d55/10*, 1*31,;
o suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4. Na parte da fre
onforrne layout, sendo na mesma composição do tecido principal. Na parte I

9 a* 5,31 / b* -37,46, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez a
nte da saia no lado esquerdo, deverá ter uma faixa Itranca com um viés amarelo, c
raseira da cintura, deve possuir urn elástico com largura de 4 crn embutido e rebati

do com máquina de quatro agulhas ponto corrente, e ainda na parte detrás, deviera ser costurado um bolso, no mesmo tecido do corpo da berrnuda, com máqui
na reta, medindo 12 cm de altura por 12 cm de largura. Na frente da saia. no
8cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão autornátic a d,e tinta.

Estado:

MG

Cidade:

Divinópüiis
Endereço:
RUA BAHIA. 1680

Telefone:

(37) 3222-4832

07.275.274/0001-57 LÈONARDO OLIVEIRA RABELO .

'Marca; AUGURÍ '. ■ '
Fabricante: AUGURI . ' '
Modelo: AiJGURI o / . ' i.
Descrição:. CONFORME edital '

E.stado:

MG - ■

.Cidade:

Belo Horizonte

Endereço: ' ..; .
AVvyEREADORGICERO.ÍLDÉFONSO, 1491

lado direito, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão

/ (37) 3212-347
Email:

iinanceiiodiasmello@gmail.com

, n- R$ 22,00/

02.194.709/0001-09 JÚNIOR CÉSAR FORNALE

Telefone: ,
(31)2515-55261

' Ernail: ■ . ■ :. : ■'
■ ãlcotisultórÍ3çbntabil@hótrbáil.cdrn

R$ 23,00

EjSJÍill Relatório gerado no dia 25/02/2022 15:40:44 (IP: 186.194.15.227)
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Marca: SPORTSiLK

Fabricanta: JÚNIOR GESAR FORNAÍ.E-ME

Modelo: SPORTSILK

Descrição: SHORT SAIA, confeccionada em malha de helanca colegial, sendo

VALOR DA PROPOSTA FINAL.

Gtrutura dupla, a composição 100% poliéster, sendo o fio I: ne; 29,20 / tex: 2

0,22! cv%: 5,61, c o fio 2: lex: 13,1? / dtcx; 181,55 / deriier: 153,49 / cv %: 1,12, corri qramatura de SlOg/m' (15%), com espessura máxima de 0,7arnm, na cor az

ul, seguindo a leitura de cor em eapectrofotôrrietro com fonte ri65/l 0°, F31,39'/ af 5,31 / n' -37,46, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez a
o suor grau miniiTio 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, Na parte da frente da saia no lado esquerdo, deverá ler uma faixa branca com um viés amarelo, c
onforme layout, sendo na mesma composição do tecido principal, Na parle traseii a da cintura, deve possuir um eiáslico com largura de 4 cm embutido e rebati
do com m-aquina de quatro agulhas ponto corrente, c ainda na parte dePás, devera ser costurado um bolso, no mesmo tecido do corpo da bermuda, com máqui
na rela, medindo 12 cm de altura por 12 cm de largura, Na frente da saia, no lado direito, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão
Sem de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta.

Estado:

MG

Cidade:

Lavras

Endereço:

R RAIMUNDA MARQUES GUIMARÃES 490

Nome de Contato:

Júnior César Fornale

Telefone:

(35) 3821-1113

Email:

sportsilk(â)yahoo.com,br

. 25,863,493/0001-87 VVR LICITAÇÕES INDUSTRIA, COMERCIOTiSEBVieOS LTDA :i R$.28.Ò0-;

Ivlarca: VVR

Fabricante: VVR ; • :
Modelo: SHORT SAIA . . \

Descrição: SHORT SAIA. confeccionada em malha de helanca coleüial, sendo
■ 0.22 / c\'%: Siõl.e o fiò.2: tex:,18,17 /.dtex; 131.05 / denier; 163,49 /.cv %:-1,12, cop grarnatura de SlOg/rriMiõ^ól, com espessura máxima-de.0,73mm, na,cor az i

5/1 1*31,39 / a* 5.31 / b*-37.46. solidez cie cor a iavagéin doméstica grau tmínimo4, solidez à-

süà estrutura dupla.,a composição 100% poliéster. sendo o fio 1: rte: 29,20/tex:':

ul; seguindo a ieilura.'de cor" em espectrofoíômetro com fonte d6,5/l
o suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau minimb 4- Na parte da frí^nte Ja saia no lado esquerdo," deverá Ter unia faixa branca corn um-vies-amareio, o .
onforme layout. sendo na mesma compòsição do tecido principal. Na parte trjisfiira da cintüraHdeve possui.f.um elástico corri laraura de 4 cmiembULido e rebati
•.docommáguina de qu,3tro.aguiha,s,}3ontbcorrente.eainda-napaitedèlras.deve .—l .j !_ u..—.j». —
na reta. medindo 12 crtr de altura .por:12 cm de largura. Na íreritè da saia. nòJade
8cni de largura, sendò ésse-aplicado pélo processo de im.pressãò automática de

aiser costurado um bolso, no mesmo teciao do corpo da bermuda; oom máqui

Estado:

es. ■ ■

cidade: -

Cariacica ■

Endereço:

■ R AFONSO CUUDlb, 258 ,
Nòrne de

ANARAü

21.115.118/0001-50 EVOLUÇÃO IMPORTAÇÃO E COMERCIO DÉ VESTUÁRIO E SEUS ACESSÓRIOS

EIRELl

Morca: PRÓPRIA

Fabricante: PRÓPRIA

Modelo; SHORl SAIA

Descrição: SHOR1 SAI.A. confeccionada em malha de helanca colegiaí, sendi

;
direito; deverá^ser aplicado p.brasão do município, com as medidas de: brasão
tinta. •. .■t- . . • ••

Contato:.
:A

Telefone: ' •

(27) 3074-3221
Email; . -• :

licita.ooeswa@gmaii.com

R$ 29,90

10 estrutura dupla, a composição 100% poliéster sendo o fio 1: ne: 29,20 / tex: 2
0.22 / cv% 5.61. e o fio 2: tex 18,17 / cllev: 181.65 / denier: 163,49 / cv % 1,12, com gramatura de SlOg/m^ (±5%). com espessura máxima de 0./8mm. na cor a
ul, seguindo a leitura de cor em espectrofoíômetro com fonte d65/10T 1*31.39 /
o suor grau mínimo 4. solidez da cor a fricção grau mínimo 4. Ma parte da frente
onforme iayout, sendo na mesma composição do tecido principal. Na parte tfas

n* 5,31 / b*-37.46, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez a
da saia no lado esquerdo, deverá ter uma faixa branca com um viés amarelo, c
?ira da cintura, deve possuir um elástico com largura de 4 cm embutido e rebati

do com máquina de quatro agulhas ponto corrente, e ainda na parte detrás, c
na reta mednido 12 cm de altura por 12 cm de largura. Na frente da saia no ládc
3cm de largura sendo esse aplicado pelo processo de linpresscio automática
ra eir» máquina overioque deve ser costurado e sobreposto ao short, uma sai

.  ia deverão ser rebatidas com máquina galoneira de duas agulhas com largur
ue. Na pai te interna do gancho da costa, deve ser costurada uiTia etiqueta ei

evérá ser costurado um bolso, no mesmo tecido do corpo da bermuda com máqui
direito deverá ser aplicado o brasão do município, corn as medidas de: brasão
tinta. Na parte frontal da cintura deve ser costurado um cós com 3 cm de íargu
.le será presa na lateral direita e solta na lateral esquerda. As barras do short-.sa
tí 2.0cm. O short-saia deverá ser costurado internamente com máquina overloq

5 tecido tipo ínt, na cor branca, corn os caracteres tipográficos dos indicativos na c
cr preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, cnp], composição do jecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação, a tolerância de
variação na gramatura poderá ser de até 5%; e nas medidas de até l.U cm. a linha tilizada para a confecção é 100% poliéster n"120.

Estado:

RJ

Cidade:

São Gonçalo
Endereço:
R SANTA PAULA. 5/N

.;n.2.50,875/0001-02. ■ " CAMILA.CRISTINA PEREIRA BARTOLINI
Marca: Camila : ■
Fabricante:"carhiiá". . ' •. " • • ;
Modelo: 01/01 " . ■ / T
Descrição:-SHORT S.AIA. cònfeccionâçla .èm malha dedielánça còlegial, senc
0.22 / cv % '5,61. e o fio 2: tex. 18,17 / dtex; ISí.óS / denier: T63.497 cv 1,T

• ul, seguindo a leitura de cor em'es'pectrófGtòmetrD,corn.fontè'd65/10,vl*3T.39 /
o suor grau rhínimo 4, solidez da çor"á fricção graamínimo 4. Na parte da .frenti"
ionforme láyout.aendp.na mesiná'composição do tecido principal; Na-pàr^ jm:
do com máquina de quatro agulhas ponto corrente, e ainda na parte detrás. de\

u

fone: Email:

2492-2763 fb8stoscontabilidade@gmail.corn

R$ 30,om

a-èstrutura dupla, ô composição l 00% poliéstérráen"dd'o f!0'í:'né: 29,20 / tex., 2;-;
om gramatura de 31 Og/m' (±5%). bom espessura,niáxima dè O.TSmm, na çor az-;
a*'5i317;b*-37.46. sòlidez decora lavagern dornéstica.grau míni.mò;4, soíldezíár^:
da saia ho lado esquerdo, deverá "ter urna^ faixa branca çomiufn.viés" amarelo, c Ó

icirà da-cintura. deve possuir um elasÍiçò,com largúr'á'dé;4'Gf^ ém'bútldõ''.èTé^
era ser costurado um bolso, no mesmo tecido do corpo da. benTiuda; corn máqui ;.

na'reta. medindo, t2 cm de altura por 12 bm"de larguraZ-NaTrente da saia, no|la(lo direitò. deverá ser splicádo o-brasoo-dp.rnunícípio. coríi^as medidasTle:.brasão
"ôcnTde largura, sendo esse aplicado pelo processo dejmpressão automática ce.tinta. •

Estado:

MG "

Cidade:

, Barroso

Endereço:
:AV PREFEITO"GENES10 GRACAN'o;.4&9, .

"Nome

Ca Tiila

2.4.687.735/0001-01 ZENITE COMERCIAL LTDA

de Contato:

Cristina Pereira

Telefone:

(32) 3351-1.842;
Email: •

"••wnui^!foimes"@yáhòp,CQt'n.b.r

R$32,00

Isl&S® Relatório gerado no dia 25/02/2022 15:40:44 (IP: 186.194.15,227)
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOGgsdM6LLT7XoqSnbLlxJYfa9%2bYi97uSJ9H68Ynqlgz59hbv0
http://www.bancodeprecos.cam.br/CertificadoAütenticIdade?
token=JXIk08783RmxSDIOCgsdM6LLT7XoqSnbLlxJYfa9%252bYI97uSJ9H68Ynqlgz59hbv0 4/45



CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Marca; MARCA PROPniA

Fabricante: MARCA PRÜPRiA

Modelo: MARCA PRÓPRIA j ■
Descrição: SHORT SAIA. confeccionada eni malha de helanca colegial, sendo su.ajestrutura cv

1 VALOR DA PROPOSTA FINAL

t^osição 100% poliéster, sendo o fio 1: ne: 29,20 / tex: 2
0,22 / cv %: õ,Gl, e o fio 2: tex: 18,17 / dtex: 1 R i ,65 / denier: 103,49 / cv %: 1,12, com gramatura d^31 Og/trP (±5%), coíti espessura máxima de 0,78mm. na cor az
ül, seguindo a leitura de cor em evSpcctrofotôrrietro com fonte d65/10^ 1*31,39 / a* 5,31 / b* -37,46, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez a
o suor grau mínimo 4, solidez ria cor a fricção grau mínimo 4. Unidade 200 R$ 43,93 RS 8-756,00 Na parte da frente da saia no lado esquerdo, deverá ter uma fai
xa branca com um viés amarelo, conforme layout, sendo na mesma composição do lecitlo principal, Na parle traseira da cintura, deve possuir um eláslico com
largura de 4 cm embutido c- rebatido corn máquina de quatro agulhas ponto corrente, e ainda na parle detrás, deverá ser costurado um bolso, no mesmo tecido
do corpo da bermuda, com máquina reta. medindo 12 cnt de altura por 12 cm de largura. Na frente da saia, no lado direito, deverá ser aplicado o brasão do mun
icípio, com as medidas de: brasão 8cm de largura, sendo esse aplicado pelo pr ocesso de impressão automática de tinta. Na parte frontal da cintura deve ser co
3tür'odo um cós com 3 cm de largura em máquina overloque. deve ser costurado e sobreposto ao short. uma saia que será presa no lateral direita e solta na lat
era! esquerda. As barras do short-saia deverão ser rebatidas com máquina galòneira de duas agulhas com largura de 2,0cm. O short-saia deverá ser costurado i
nlernamenle corri máquina overloque. Na parte interna do gancho da costa. de've ser costurada uma etiqueta eni tecido tipo tnl, na cor branca, com os caracter
es tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e informar'a r
país de íabricaçao. a loleráncla de variação no grarnatura poderá ser de até e
r n°l 20. Todas as peças deverão ser embaladas separadamente ern sacos
meta a sua apresentação. A peça deve estar isenta de qualquer defeito que coniprometa s sua apresentação.

Estado: Cidade:

MG Ribeirão das Neves

Endereço:

AVENIDA AMILCAR SAVASSI DE SOUZA, 68

3730 social, cnpj, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e
nas medidas de até 1,0 cm. a linha utilizada para a confecção é 100% poliésle
os transparentes, a peça deverá estar isenta de qualquer defeito que compro

37.806.964/0001-31 ALEXANDRE COSME FERRAZ 011850226c

Marca: ARSPORt" .V \
Fabricante: .AR^SPORT _ :
Mode!o:.AR SPORT .

Descrição: CONFORME EDTI.AL ■, ; ^ ■ '

Estado: Cidade: -Endereço: • '
MG : Belo Horizonte- . . RUA PADRE PEDRO PINTO, 2976

15.534.841 /OOOl -56 G.F.CONFECCOES LIDA

Marca: GF

Fabricante: GF CONFECCOES
Modelo: PADRÃO
Descrição: SHORT SAIA. confeccionada em malha de heíanca colegial, senão s'
0,22 i cv %: 5.G1, e o fio 2'tex: 13,17 / dtex: 181,65/ denier: 103.49 / cv%: 1,12| ci
ul, seguindo o leitura de cor em espectrofotòmetro com fonte d65/10T /
o suor grau mínirrio 4, solidez da cor a fricção grau mínimo A. Na parte da frente
onforme layout, sendo na mesma composição do tecido principal. Na pane tna:

u

Nome de Contato: Telefone; Email:

CRISTINA (31) 3624-4926 zenitecomerciaitõ^^yahoo.com.br

R$ 35.00.

Telefone:
(31)9526-4062

Email: , . ; ■
alexandrecferraz@gmaj|.cQm

R$ 39,60

a estrutura dupla, a composição 100% poliéster, sendo o fio 1: ne: 29,20 / tex: 2
cm grarnatura de 31 Og/m^ (±5%), com espessura máxima de 0,78mm. na cor az

5,31 / b* -37,40, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4. solidez a
da saia no lado esquerdo, deverá ter uma faixa branca com um viés amarelo, c
ira da cintura, deve possuir um elástico com largura de 4 cm embutido e rebati

cio con-i máquina de quatro agulhas ponto corrente, e ainda na parte detrás. d|evvrá ser costurado um bolso, no mesmo tecido do corpo da bermuda, corn máqui
na reta, medindo 12 cm de altura por 12 crn de largura. Na frente da saia, no iad
3cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automáíicr de
ra em máquina overloque, deve ser costurado e sobreposto ao short, uma sa a c
aia deverão ser rebatida.s com máquina galòneira de duas agulhas com largi.
que. Na parte interna do gancho da costa, deve ser costurada uma etiqueta em
cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, cnpj, composiçãc dc
e variação na grarnatura poderá ser de até 5%; e nas medidas de até 1.0 cm.
ser embaladas separadamente ern sacos plásticos tran.sparentes. a peça de
deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A
lidos por laboratório de análise têxtil acreditado pelo INMETRO.

Estado:

PR

Cidade:

Maringá
Endereço:
R VAl.PARAISO, 318

18.522.9O5/Ü0O1-97 ' MARILANE CRiSTiNAPEREIRA DEPÁüLAiO

) direito, deverá ser aplicado o brasão do município, corn as medidas de: brasão
tinta. Na parte írontal da cintura deve ser costurado um cós com 3 cm de largu

ue será presa na lateral direita e solta na lateral esquerda. .As barras do short-s
ie 2,0cm. O short-saia deverá ser costurado internamente com máquina overlo
eoido tipo tnt. na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na
tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação, a tolerância d
lha utilizada para a confecção é 100% poliéster n°120. Todas as peças deverão
á estar isenta de qualquer defeito que coniprorneta a sua apresentação. A peça
npresa deverá apresentar amostra e laudos do tecido principal c dos forros emi

Marca: Malharia Brasil
Fabricante: Confeccoes Lanny e Cia
Modelo: Padrao
Descrição: SHORT SAIA. Gonfecdoriada em malha de helanca colegial, sendo

vi.ih,
. '3Í;,Í9

o suor graa rnliiitíip 4. solidez da cor a fricção grau rníriiniõ 4, Na parte da frint
■ onforme layout, .sendo na íiiesma composição rio tecido principal. Na parte Irá:

í

Telefone:

(44) 3Q23-8098

879999(520.

Email.

gfconfec@gniail.com

RS 40,00

 ua estrutura dupla, a çornposição.l.00% poiiésfer, sendo o fio I: ne; 29,20 /
0,22 çv % 5,61, e o fio 2: tex: T8,17'/;dtex: 181,6.5 / dènier: 163,49 /.cv %: 1,1Í2, c om grarnatura de 31úg.'iTi? (tÇ^íi), com espessura maxima de Ü,78nim, na cor a
ul( seguindo a leitura de eof erniesRectrpfotômetró com fonte d65/lí3", 1*31 yiií) a* 5,31 /■ ti* -37,46,iSollde2 de óór a lavagem domestica arau mínimo 4, solidez a ,

do com máquina de quatro agiilhas ponto corrente, e ainda na párte.detrás,
na reta, medindo 12 cm dediturâ por i 2 cm de largura. Na frente da saia, nc
8cm de largura, serido esse aplicado pelo processo de impressão automáíic

Estado:-

MG ■ ■

Cidade:

Re.ssaquinha
-Endereço:'; . .
TVTeolilo Gama, 41 :

38.478.458/0001- UNIFORT COMERCIO E CONFECCAO DO

; da saia no lado esquerdo, deverá ter tjmá faixa branca com um vies aniarelo: e ■
ieirada ciritura, deve possuir urti elástico corii largura de 4 cm embutido e rebati;'

devera ser-costurado urn boisó, .no mesrno tecidii do corpo oa bermud,a, com máqiiii.;
lá io direito, deverá ser aplicado o brasão do inunicfpio. comias medidas detbraSãói;'
a-ce-tinta, . ; . -

telefone:
(32)33'4l-147a

VitSTUARIO LTDA

Email:; ■ :
çonfeçcpeslannycia@rT.com

R$ 43,90

Relatório gerado no dia 25/02/2022 15:40:44 (IP: 186.194.15.227)
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCgsdM6LLT7XoqSnbUxJYfa9%2bYI97uSJ9H68Ynqlgz59hbv0
http://www.bancodeprecos.com.br/GertlflcadoAutenticldade?
token=JXIk08783RmxSDIOCgsdM6LLT7XoqSnbLlxJYfa9%252bYI97uSJ9H68Ynqlgz59hbvO 5/45



CNPJ RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

Marca: marca própria

Fabricante: marca própria

Modelo: chort saia

Descrição: SHORT SAIA. confeccionada em malha de helanca colegial, sendo su j estrutura dupla,
0,22! cv %: .5,61, c o fio 2: tcx: ! 3,1 ? / dtex: 181,65! dcnier: 163,49 / cv %: 1,12,

'ALOR DA PROPOSTA FINAL

poliéster, sendo o fio 1: ne: 29,20! tex: 2

com grarriaíurs de 310g/m' com espessura máxima de 0,78mm, na cor az

ul, seguindo a leitura de corem espectrofotómctro com fonte d65/iO°, F31.o9 .' a" 5.31 / b' -37,46, solidez de cor a lavagem doméstica grau minirno 4, solidez a
o suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4. Na parte da frente da saia no lado esquerdo, devera ter uma faixa branca com um viés amarelo, c
onrorme layoul, sendo na mesma composição do tecido principal. Na parte traseira da cintura, deve possuir um elástico com largura de 4 crn embutido e rebati
do com máquina de quatro agulhas ponto corrente, e ainda na parte detrás, deverá ser costurado um bolso, no mesmo tecido do corpo da bermuda, com máqui
na rela, medindo 12 cm de altura prrr 12 cm de largura. Na frente da saia, no lado direito, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão
Sem de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta.

Estado:

PR

Cidade:

Apucarana

Endereço:

AVENIDA CARLOS SCI IMIDT. 486

Telefone:

(•13) 3422-1279

Email:

unifort.pr@gmail.com

30.577.51.9/0001 -24 MARIA ÉLI2ABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI ,R$43>93:'

..Marca: PRÓPRIA ' ■ ■■ ;
Fabricante: MAFÍI.A ELI2ABETH MOURA MORALES CONFECÇÕES EPP
Modelo: PRÓPRIA . " " ■ ;■ V:
Descrição: SHORT SAIA. confeccionada em riralha de liéiáhca.coleglal, sendo rst
p.22 / cvlí: 5.61, e o fio 2: tex:'1.8,17 / dtex;:T8l,55 / dénjeri:'l,63,49/ ev..%:;:l,T2
ul, seguindo a leitura de cor em.espéctrofoíômetro corri fonté 465/10°, FSl.sr
o suor grau rníriirno 4, solidez da. cor a fricção grau minirno 4, Na parte da frer
oiiforme layout, sendo na mestria composição do tecido principal. Na parte t

na reta, medindo 12 cm de'alíur3:porT2 cm dé largura.- Nã frente da .saia, no.ladt
8

a estrutura dupla, a composição 100% poliéster, serido p fie T: tiè:.29,20 ./léx-2:
com rgramatura de,310g/rri? (+5%). cóm espessura,máxiiTVa.de Q,7ãrirn, há cbf-az '-
/ i* 5,31 / b'-37.46. solidéz de cor a lãvage.m'doméstica ■grâu rriínírfiori.í sôliüêzriv

Ia saià no lado esquerdo, deverá ter urTi,a faixa branca com urri viés ámarèlo, d
ra da .cintura, deve possuir urri elástica com largura de 4 cm embutido e rebati

do com máquina de quatro agulhas ponto corrente, e ainda na.párte detrás, deverá tser costurado uiri bolso, no niesmo tecido do corpo da bermuda. com rríáqui
dí

cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de imjiressão aritomática de
ra em máquina overloqúe, deve ser.costurado é sobreposto ao short, urm,a sai.i q
ala deverão ser rebatidas com máquina galoneira de duas agulhas coni largu'a t
que. Na parle interna do gaticho da costa, deve ser' cò.slufa.da.uma etiqueta em l
cõr preta, devendo ser üniforrnes e Informar a razão sòdál, cnpj,"com'ptísição do
e variação na gramatura poder á ser de até 5%: e nas medidãs .de até 1,0 cni. a lir

■ ser embaladas separadamente èm sacos plásticos tran-sparentés. a peça devérr
deve estar isenta de qualquer defeito que'comprometa a sua apresentação.-A er
tid-as por laboraíóiio de análise téxtil.acrediíado pelo INMETRO.

Estado:

PR : .
. cidade:

Jandaia do.Sül, l'!'-'
Endereço: .
R PRIMwlRi dO

24.'728.457/0001-l O N. S. KARYDl EIRELI

Marca: Própria
Fabricante: Própri-a
Modelo: Própria
Descrição: ''SHORT SAIA. coníeccirjnada em maiiia de helanca colegial, sendo

reitó, deverá ser aplicado q brasão do município, corri as medidas de: brasão.
tinta,T-la parte frorifal da cintura deve ser co.sturadó um códcom.3 cm de largu
le será presa na lateral direita e solta na lateral esquerda. As barras do shòrtrs
e 2,0cm: O short-saia deverá ser costurado internamente com niáquina overlq.
tcido tipo Int; na óbr branca, com os caractéres tlpògráflcós dps Indicativòs.na 7
tecido, símbolos dé lavagem, tamanho, ano e país dè fàbrieaçãola tolerância d j
há utilizada para a confecção e 100% poliéster n'12Ò. Todas as.peças cléverâú'/
estar isenta.rje qualquer defeito que comprometa á sua apresentação. A peça ;

ipresa deverá apresentar amostra e laudos dò tecido prinCipal e dos forros emi"

Telefone:
.(43) 3432-^1912 ; :

Email: .: , ; 'v
' licit8CDe5me@gniail.corn

R$ 43,93

20,22 / cv %; 5.61, e o fio 2: tex: 18,17 / clte:-<: 1S1.65 / denier: 163.40 / cv %; 1,
2u!, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte rJ65/10". 1^31,
ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4. Na parte da fi
conforme layoul, sendo na mesma composição do tecido principal. Na parte
tido corn máquina de quatro agulhas ponto corrente, e ainda na parte detrás,
uina reta, medindo 12 cm de altura por 12 cm de largura. Na frente da saia, n
ao 8cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão autornálici
rgura em maquina overloqúe, deve ser costurado e sobreposto ao shorl, um£
t saia deverão ser rebatidas com máquina galoneira de duas agulhas com Ia
loque, [via parle interna do gancho da cosia, deve ser costurada uma etiqueta et
a cor prelo, devendo ser uniformes e informar a razão social, cnpj. composiç ío
de variação na gramalura poderá ser de até 5%; e nas medidas de alé 1,0 cit . a
o ser embaladas vSeparadamente em sacos piáslicos transparentes, a peça de-,
a deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentaçac
mitidos por laboratório de análise tèxlií acreditado pelo INMETRO."

i. A

Estado:

SP

Cidade:

Bragança Paulista
Endereço:
ROD BENEVENUTO MORETTO. 1564

sua estrutura dupla, a composição 100% poliester. sendo o fio 1: ne: 29.20 / tex:
2, ::om gramatura de 310g,/m^ com espessura máxima de 0,78mm, na cor a
9 ' a* 5,31 / b* 37.46, solidez de cora lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez
me da saia no lado esquerdo, deverá ler uma faixa branca com um viés amarelo,
traseira da cintura, deve possuir um elástico com largura de 4 crn efnbutido e reba
deverá ser costurado um bolso, no mesmo tecido do corpo ri a bermuda, com máq

D l^clo direito, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: bras
1 de tinta. Na parte frontal da cintura deve ser costurado um cós corn 3 crn de Ia
ia que será presa na lateral direita e solta na lateral esquerda. As barras do shor
a de 2.0cm. O shorl saia deverá ser costurado internamente com máquina over

1 tecido tipo tnt, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos n
do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e pais de fabricação, o tolerância
linha utilizada para a confecção é 100% poliéster n° 120. Todas as peças devera
ífá estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A peç
empresa deverá apresentar amostra e laudos do tecido principal e dos forros e

Nome de Contato:

NICOLAOS

Telefone:

(11)4102-7785
Email:

cksotucoes(Q)bol.com.br

Relatório gerado no dia 25/02/2022 15:40:44 (IP: 186.194.15.227)
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCgsdM6LLT7XoqSnbLixJYfa9%2bYi97uSJ9H68Ynqlgz59hbv0

zh http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade? '
tüfs®. token=JXIk08783RmxSDIOCgsdM5LLT7XoqSnbUxJYfa9%252bYi97uSJ9H68Ynqlgz59hbv0 6/45



CNPJ RAZAO SOCIAL DO LORNECEDOR

36.782.020 00 09 NEKTERTJL ROUPAS E, ACESSÓRIOS LTDÂ
H VALOR DA PROPOSTA FINAL

:-R$;:3go:d0i

■Marca: NEXI aTi
■ Fabncanfe: NEXiFXül S ■ - . :
; Modeió:,TRÂDiÇ10NAL A-ár: ■ .'7 ' T ■'é'.

■ Descrição:SHORTSAIA,'Goníeçcioríada:em malha',de-helanCa.colegiai. sendd süa esiruíúra dupla, a éorTipostção:TOÓ%,poliéstèr;;sendQ;o:fiò::;l:''rte;:;2g,2ò Atèx:í;,:
■0,22v':gv %; 5,61, e ó fio 2: tex: Iti. i -7 /dtex; 181,65 / denierr.í 63,49 / cv %: 1.12 coiri,graniatiirs;de"3ÍOg/m2 ,í-r5%).".c0rii"e'spessi!ra ■mãkinna,'dE"tL78imrh,OT^^
iil. .seguindo a leitura de cop:em e-spectrofotometro com fonte d65/l O". ; b* -37.eõ. solidez ce cor a lavagem doniestioa.grau mfnímo.4. solidez a;
oouoi 'grau òViniipo A solidez-da oor a fricção grau míf!Írno 4.'Na parte da rreriepa saia no lado esquerao, devera ter uma.faixa branca com um vies amarelo, c

-"■ onforme iay-o'utf sendo ria mesma composição do íecido principal. Ma parie triseira dá cintura,,dè-ffi ppss'uir dnieiásticd com largura dé 4;çhi;erhbufido"e,rebati:'
do com iTiáquina ;de;quatro'agulha.S'pohro c.oiTehte, e aindáina parte detrás, deverá ser-.costurado, üni bolsò, no.niKsmo teçidp dO corpo-.da:bèrmuda;:çoni máquf:
na reta, medindo 12 cm.deãliuraVpor'12'ciTrde largura, Ma frente da sala, no lado direito,' dèyerá ser aplicado o'bra.sãddo,rnünicipip, com àsijíedidas dè; brasão:

.. 3crn de largura, sendo esse aplicadò pelo processo de iÍTipressão automaticalde,tinta. Na parle fronlal ds.çintara;de've sèf costúraao uni eos com 3 çni 'de;!argur
ra em maquina overloqué, deve sér cbsturado e-sobre[5c>s'l'o á:o shorí. uma saia que será-presa na lateral, djreitá e sollamà iá'ter'sl esquerdát Aa;Párras',do shor,t--S:E

■ aia deverão ser rebatidas Com rnáqUiriãgaloneira de" cluas.agulhás com largura'dê 2/Jom.G,shor.l-sâÍ3'.devàrá ser pòstürádo interna mente Gôm:rnéqüina,'oVerlpi,i'
que, Na P'arte internamo gancho da çó,sta, dev.è ser costurada um'a etiquetá émi técídó Jípo;tnt; iia.iCor branca, com osEarácteres flpográfiçp.sdõsiihdÍGafivos há'l;
corpreta, devendo ser Liniformes'e,informar "a razão'social; çhpj. conipósiçãõ Oojecido, símbolos de lavágeni, tamanbó;.aho é paísrdéifabriçaçãib.-attglerâpcia d i
e variação na grai-natura poderá serPe até 5%: e nas medidas de'até l,"O cm,:'éj,li'jh'autilízáda,para a;cònfec'çãq:ié lQõ'Js.ppli'éstenn?120.:To.da's,as.peças déverãpá
ser embaladas,separadamente .em sacos ipiásticos if3n.s'parenles, a peça tíeyefa estar isenta de qualquer delpliô qu'e;,c,pmprpmeta a .süa apresen.táçãp. AipeçáJV:

' deve é.star isenía de qualquer défeito que cümpiometa ai,sua,apresentaçã,o,;À
tidos por laboratrjrio de analise têxtil,acreditado pelo lMMETRO.

Estado:

MG.'
Cidade;

coronel Fabriciarlo.'':

eriliprésa deveráppresentaramostrate laudos do tecido priaèipal é. dosjdrrospniii

Endereço: •, , . . ■ ;
R MARIa DELFÍNA BENEVIDES; Í4

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais
/.na íArt. 5'^da /N65 de 07de Juiho de202/

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ/BA
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de em jresa especializada

em serviços gráficos e confecção de materiais gráficos diverso;, em
atendimento a todas as secretarias deste município de Contend rs do Sincorá..

Descrição: Confecção de roupa , fardamento , camiseta - Uniforme esco ar creche e pré
escola feminina, camiseta de manga curta em malha PV e sh jrt saia (tecido
helanca) tamanhos 02, 04, 05, 08 com logomarca da Secreta ia Municrpai de
Educação e Prefeitura Municipal de Contendas do Sincorá, Tt misnhors divensos

CatSer: 10030 - Confecção - bordado - aviamento de roupa , fardar-nentcji , camiseta

CNPJ RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

2:2.449,042/0001-477 F'AULG;sIDNEI SAMPAIO,FONSECADE tí l
.*yENCEDOR^' ; ' t, ■ .lu V'. '7, "
Marca: Msrc.a.iião rnfoirhada : . ' , ; :7 ■

'F"abricante: Fa.br:ican'tenãoinfor:rnadoT
Descrição: Unifórme escolar creeh'è e piá-e.sGoia ferhihii.ia,.Gamiseta. de rnariii,
ogomarca da Seoretaria Municipaiile Educaçãoe Prefeitura: Municipal.déScrj

. Estado:' 7 . ' Cidade, . :.■ ' ç Ebderéço: ' ■ -
BA .Ariagé R LANDULFO Ar.VES.iS T.. ^ 7 ',7;

W

00.773,352/0001-80 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECC

Marca: Marca não informada
Fabricante; Fabricanie não informado
De.scrição" Uniforme escolar creche e pré-escoia feminina, camiseta de maná
ogomai-ca da Secretaria fdunicipai de Educação e Prefeitura Municipal de Cor

O

Estado:

SE

Cidade:

Aracaju
Endereço:
R LARANJEIRAS,

Nome de Cor

CRiSTIANO

07:045,994/0001-01 ;,ROS|LENIETpNÍATTp'SP^ , 7:
Marca: Marca não informada ,7 7 7 ' : ' • ' ',7
Fabncaintar^FabricanSe não inform.ado'' ■. ■ ' ' ■ '.Ç' - i - '
Descrição: Unifot:me ,escolar creche ê pré-escoía feminina,'camiseta de marjba.
ogomarca da Secretarra Municipafâe:Educ'ãçãp e Prefeitúr.a- Municipal _dé Çoritei
E-stado:.

RS ■

■ Cidade:

■Errechim ■

;Endereço:. . • '' :7
.R:'F:REDERIC0Í0ZÀNAM:''83 •

■Telefone: • 7 '

;(31),91.48-5543
. Ei-naíi:

'.,l'iextêxliÍ2;020@)gm'air:c.om,

RS 37,50

Data: 04/08/2021 09:00

Modalidade: Pregãtj Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N"Pregão:272021 / UASG:983475

Lote/Item: 1/1

Ata: I ink Ata

Fonte: www.compra5governameritais.gov.

Quantidade

Unidade

UF

br

100

Unidade

BA

EIRA 82839271591..

VALOR DA PROPOSTA FINAL

' R$ 33,0l0i;:

i:urtã,e.mma.lbá'PV e s.horl.sal.a:(l6cidp;helatica)táimahhps:b?,..,p4:.Q5, ÒéipbmJ
;nààs do Sincorá, tarpánhós diversos, - T : T;/?/ Ji t?;,;-' ' ■ :'1,::77:;:

jlefone: '
7).9997.74ST7

Emaíl: ,;77,, - /:7 -:-7 '7' 7 :.
pautofufidér@hofni3Íl,cont-i

ESESILK-SCREEN LTDA RS 35,00

urta em malha rr'V e sliort saía (tecido helanca) tamanhos 02, 04, 06, 08 com 1
idas do Sincorá. Tamanhos diverso.s

Telefone:

(79) 3211-7509
Email:

jemcamisas(âigmail.com

R$;40;Dífi

iürta em maihá^PV e short.saia (íecíâò-heíanca) tamanHos:Q2:, Ò47ü6r08 ç
idas do'Sinçorã.;T3rnanhes'diversos, 7.7. •" ,7';.-7te

'.Telefone;. ■;' .•
■(543352Q-34^Q■

■Emafh ■ • . 7.

moH^ssiiòmorlass.cbfft.bri.

BSÍ3III Relatório gerado no dia 25/02/2022 15:40:44 (IP: 186.194.15.227) ^
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCgsdM6LLT7XoqSnbU)(JYfa9%2bYi97uSJ9H68Ynqlgz59hbv0
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CNPJ RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

35.788.205/0001-20 GRAFICA E EDITORA LUAR EíRELI

.Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição" Uniforine escolar creche e rjre-escoia feminina, c-amisela de mai
ogornarca da Secretaria M.unicipaf de Educação e Prefeitura Municipal de Cor

iç

Estado:

M-S

Cidade:

Dourados

Endereço:

í-t MOZART CALHFIROS, S55

VALOR DA PROPOSTA FINAL

R$ 48,67

js ifurld etH maliia PV e ̂lort saia (tecido helanca) tamanhos 02, 04,06, 08 com I
das do Siricorà. Tamanhos diversos

Telefone:

(6/) 3425-1881

Email:

giaficaluar@gniail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediaria das Propostas Finais

Inc IIAri !l"dalNfi5!ie07!ÍeJulh(ide2021

R$ 24,70

Órgão: DEPTO.EDUCACAO, CULT., ESPORTES E LAZER
DEPTO. EOUC, CULT., ESPORTES E LAZER

Prefeitura Municipal de Cruzália/SP

Objeto: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE VERÃO PARA OS ALUNOS DÁ ESCOLA

MUNICIPAL CECÍLIA VIDOTTI ZANDONADI,

Descrição; SHORT SAIA, TECIDO P.A COM LOGO DA PREFEITURA EM S LK TAMANHO

DE 08 Á 12. - SHORT SAIA, TECIDO P.A COM LOGO DA PREFEITIURA EM SILK

TAM.ANHO DE 08 Á 12.

CNPJ

06.028.959/0001-57

■^Vencedor*

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

STUDI.O CONFECCOES E MALHARIA ASSIS.LT

Marca: .Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado.
Descrição: Descrição não informada

Estado;

SP

Cidadã:

Assis '

Endereço:
AVÚTTO RIBEIRO, 21E

DA

Quantidade

1 Unidade

Descrição

uniforme ■ ,

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais
Inc. IM í"dal,\'6.5de07acJulhode?U2l

Órgão: PREFEITURA MUNIICIPAL. DE GOVERNADOR MANGABEIRA
Objeto: Pregão 01.'2022 visando ã contratação de empresa especiali:

fornecimento de fardamento escolar, para atender as deman^
unidades escolares do município de Governador M.angabeira'

Data

Modalidade

SRP

Identificação

l.ote/ltem

Ata

Fonte

Quantidade

Unidade

UF

28/09/2021 00:00

Dispensa por Limite

NÃO

14702021

1/4

N/A

45.173.233.130:81 /pionimtb/index.
as,D?acao=1 &iteni=2

12

UN

■SP

VALOR DA PROPOSTA FINAL

(. . Ra24 o

Telefone:

(18)3322-6090
Emãil: ■ ' v:-
stúrjifj6090@íerra.com. ::t

Observação

RS 29,00

Ia no

das diversas

Data: 27/01/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:l 2022 / UASG:983531

Lote/Item: 1/5

Ata: Liok.Ata

Fonte: wwvv.comprasgovernamentais.gov.
br

Quantidade: 1.700

Unidade: Unidade

UF: BA

Relatório gerado no dia 25/02/2022 15:40:44 (IP: 186.194.15.227)
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCgsdM6LLT7XoqSnbLrxJYfa9%2bYi97uSJ9H68Ynqlgz5ghbva
http://vi/ww.bancodeprecos.corn.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM6LLT7XoqSnbLixJYfa9%252bYi97uSJ9H68Ypqlgz59hbv0 8/45



Descrição: Uniforme escolar - Short-Saia, modele escolar. Tamanhos diveysos. Short-Saia

modelo escolar, confeccionado em malha helanca 100% poliéster, com

gramatura de 220 gr/m' (tolerância de +/-5%). Na cor azul royal. As co.sturas do

corpo devem ser feitas em máquina overloque. A bainlia do corpo deve ter 2,0 cm

de largura feita com máquina galoncira. Com faixas nas late

com viés amarelo na frente da faixa, com elástico na cintura

serigrafia. Impresso na frente, na perna e.squerda, cenlr,jliza

ai:; na cor branca,

Layout em

■io na parte inferior.
As peças deverão estar isentas de qualquer defeito que comprometa a sua
apresentação. As peças devem ser embaladas separadamente
plasticros transparentes.

CatMal; 150346 - UMIFORtvIlf ESCOLAR

CNPJ RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

00.773.352/Ü001-80. JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES E SILK-SCREEN LTDA RS 19,001

Marca: própria • : .
Fabricafite: próprio . . .. ' -. i -. i : " ' ■ . . _ ■ ■ ' ■
Modelo: próprio . . i ''
[Descrição:; Short-Saia, modelo escolar. Tamanhq.s diversos. Short-Saia,modelo éscolaf. confeccionado erii.malha heianca, 100% poliéster;ftom'gramatura de 22;
O gr/nF ftolefância de +/-5%). Na cor aztil royal. As cos.túrasidò corpo devemjser feitas em máquina overloqUé. A bainha do corpo déve, ter 2;0i;órii de lafguraTeit't
a com rnáquinígaloheira. Côm faixas nas laterais na:coi' branca, com viés apiSrelo na frente da .faixa, corn'elástico. na-ciqturát Layoutérh.iserigrafiá. ImptessdjTt
na frente, na perria esquerda, centralizado hã parte iiiferior, Ás peças deverão estar isentas de qualquer deíeitó qüe coinpforneta a sua ápresèntação. As péça's
devem seremliaiadas separadamente.em sacos plásticos transparentes. , j 1 , " , i • . ;

. Estado:

SE . .

Cidade:

Aracaju
Endereço:
ft tARÁNJEIRAS. rS.l

- Nome de Contato:

CHISTIANO

03.230.915/0001-81

*VENCEDOR *

GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS

Marca: BulIs
Fabricante: própno
íviodelo: ESCOLAR

Descrição: 'Short-Saia, modelo escolar. Tamanhos diversos. Short-Saia moc(elc
20 gr/m' (tolerância de r/-5%). Na cor azul royal. As costuras do corpo dever
Ia com máquina galoneira. Com faixas nas laterais na cor branca, com viés í
na frente, na perna esquerda, centralizado na parte inferior. As peças deverãá e:
devem ser embalaci3.s separadamente em sacos plástico.s transparentes." O
ata de .sua apresentação. Produto ofertado é manufaturado nacional

Estado:

BA

Cidade:

Fcir.a de Santana

Endereço:
B VEREADOR DEMOCBITO DE LIMA SOA

pn

lE:

32.133.930/0001-00 WR:BOLSAS E UNIFORMEÍS EIRELI

Marca: .WR BOLSAS E UNIFORME " ■
Fabricante; WR ' ' ' . '
Modelo; UNIFORME ' , ' ■ _ : - ,/. ■
Descrição: Stioit-Saia,'modeio escolar..Tamanhos diversos: Short-Saia modelo
O ,gr/m' (tolerância de +/-5%). Na óor azul royal, As costuras do corpo devern sé
a com máquina galo.neira: Com faíxás. nas laterais naóqf branca, com viés amá
na frente, na perna esqtierda, centralizado na parte inferior. As'peças deverão .eo
devem, ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes.

. Estado;

tVG ■

: Cidade: .

Ijberàba
Endereço: '
R CHARLESTON LUÍS DA SILVA, 80!

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais
/nc. i Aít o" dj IN 65de 07de Julho de 2021

escolar, confeccionado em malha helanca 100% poliéster, com gramatura de 2
ír feitas em máquina overloque. A bainha do corpo deve ter 2,0 cm de largura fei
itelo na frente da faixa, -com elástico na cintura. Layout em serigrafia. Impresso
;tar isentas de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. As peças
zo de validade da proposta não será inferior a 60 tsessenta) dias, a contar da d

1,76

Telefóne;: .. .

. (79) 3211-7509
Email;
jemçaraisãs@g'm3i|.,cómy'

DA RS 29,00

Telefone:

(75)3211-1000
Email:

gerson@casaesportiva.com.br

R$ 40,00,^

tscòlar, confeccionado erir malha .helanca 100%.pqíléster, oom'gramãtüra. dè 22
■feitas em máquina^overloque. A,bainha do corpo deve ter2i0.crn,d'e largufaiTeit;'5
elo na frente da faixa, com elástico na cintura. Layout e"rti:séfi.grafia.: impreEsb''í./
tar isentas de.qualquer defeito que comprometa a.sua .apreséhtàção/As péçás; /

feleíoné; , Emáil: . ' -ÍJ ' t l ', ;.: :
(34) 333.6-3029. , ,!icitacaq@wibolsaseunifonTies.comtbr , Á -• .■ ..'A.,,,

R$ 32,00

Órgão: PREFEiTURA MUNICIPAL DE JECEABA

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de uniformes para o.s alunos
matriculados nas escolas que compõe a Rede Municipal de Educação do
.Município de Jeceaba,.

Data: 20/01/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:/42021 /UASG:984/07

Lote/Item: /4

Ata: I ink Ata

Fonte: wwvv.comprasgovernamentais.gov.
br

Quantidade: 200

Unidade: Unidade

UF: MG

B&S® Relatório gerado no dia 25/02/2022 15:40:44 (IP: 186,194,15.227)
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOGgsdM6LLT7XoqSnbLixJYfa9%2bYi97uSJ9H66Ynqlgz59hbv0
http://www,bancodeprecos,com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIkC8783RmxSDIOCgsdM8LLT7XoqSnbLixJYfa9%252bYI97uSJ9H68Ynqlgz59hbvO 9/45



Descrição: Uniforme escolar - SHORT SAIA. confeccionada em malha de helanca colegial,

sendo sua estrutura dupla, a composição 1Ü0% poliéster, sendo o fio 1: rie: 29,20

/ tex: 20,22 / cv %■ 5.61, e o fio 2. tex: 18.17 / dtex: 181,55 / denier: '163,49 / cv %:
1,12, com (jramatura de 310g/rn^ (±5%), com espessura máxima de 0,78mm, na
cor azul, seguindo a leitura de cor em ospectrofotômelro com fonte d65/l 0°,
h31,39 / a* 5,31 ./ b* -37,46, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4,
solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fifcção grau mínimo 4. t>ia prirte
da frente da saia no lado esquerdo, deverá ter uma faixa branca com um viés
amarelo, conforme layout, sendo na mesma composição do tecido pnncipal.Na
parle traseira da cintura, deve possuir um elástico com largura de 4 crn embutido
K rebatido com máquina de quatro agulhas ponto corrente, e ainda na parte
detrás, devera ser costurado um bolso, no mesmo tecido do corpo da bermuda,
com máquina reta, medindo í 2 cm de altura por 12 cm de largura.Na frente da
saia, no lado direito, deverá ser aplicado o brasão do município, c

cie: brasão 8cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo
automática de tinta,

CalMat: 150346 - UNi.cORtvlíl ESCOLAR

CNPJ

33,580,118/G001-95

* VENCEDOR *

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

.OFF.CONFECGAOITDA.

Marca: Marca Propiã
Fabricante: FAÍIRIC.AÇÃO PROPIÁ
Modelo-SHORT SAIA ,
Descrição: APRESENTAMOS PROPOSTA DE PREÇOS PARA O ITEM, BEM COMO

df

am as medidas

impressão

O EXÍGIVELMO TERMO DE REFERENCIADO INSTRUMÈNTO CONVOCATÓRIO- (MARCA PROPIÁ)'(C0NFECÇÃO-PROPIÂ)SHORTSAÍA.'çorífeccionada em rnaih
a de rielanca colegial; sendo sua estrutura dupla, a çompqstção 1 OOlí ppliéste
/ denier" 153,49 .■'-,cv %: 1,12, conrgfamalura de 31 Og/ni^ (^■iS%),:com espessür
o coin fonie d55/'í 0°, P31.39 / a*. 5,31 / b"*-37,45, solidez de cor a la'\'agém.do
u miniino 4. Na parte da frenle da saia no lado esquerdo,.deverá ter uma faixa

, tecldò principal. Na parte traseira da'cinlur8, deve possuir um elástico corri Ia:
. e, e ainda na parte detrás, deverá ser costurado urn bolso, no mesmo lecídò do c

gura. Na frente da saia, nplado direito, deverá ser aplioário o.brasão do munic
so dé impressão aulomatica de tinta. ■. . , .

t.stadò:
:BA' ■ i '

Cidade;

Caeliíé:
Endereço: '
■HUÁCOP ACABAN A.S.bN ^'"

Tèléfi

:(7r)
o

VALOR DA PROPOSTA FINAL

R$ 18.bQ

TEMOS PLENO CONHECIMENTO E DECLARAMOS PLENO iNTENDlMENTO A

;n'do o fio 1: he; 29,20 / tex: 20,227 cv %: 5,61 ,.e o fio 2:lèX:' T8.17./ dtex: 181.65
a máxima de 0,78mrn, na cor azul: seguindo á leitura .de cbr ern espectrofotômetr

:>tica çjrau mínimo 4, solidez ao.süor graü mínimo 4. solidez da cor a fricção gra. :
br mca com um vies amárelo. conforme layout; sendo na mesma coniposlçao dd •
-gura dç 4-cm embutido e rebatido convmáquina de qualro::agulnas.ponto cprrént^.

orpo da berrnuda.'com máquina rota. medindo'.! 2 cm.dé altura" pôr 12 cm de lar;
ípid, com as níedidás de: brasão 8cm:de largura, sendq essé áplicadoípeló pròces .

ne:

•9903-7452;'

10.638.444/0001-00 UNIFORMES DIAS EIRELI

Marca: DM

Fabricante: DM
Modelo: SHORT -SAIA
Descrição* SHORT SAIA. confeccionada ern malha de helanca colegial, sendb s'
0,22 / cv %: 5,61, e o fio 2: tex: 18.17 / dtex: 181,65 / denier: 163,49 / cv %: 1,14,
ul, seguindo a leitura de cor em espectrofotómeíro com fonte d55/1071*31.3
o suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4. Na parte da fre
onforir^e layout. sendo na mesoia composição do tecido principal. Na parte t
do com máquina de quatro agulhas ponto corrente, e ainda na parte detrás, c
na reta, medindo 12 cm de altura por 12 cm de largura. Na frente da saia, no
Bem de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automátic;

Emaii: ' . • '/-
:itatianèguimarà,escte@botrhail.corh'',7

R$19.00

Estado:

MG

Cidade:

Divinòpolis
Endereço:
RUA BAHIA, 1680

Telefone:

(37) 3222-4632

■07.276.274/0001-57 LEONARDO OLIVEIRA FWELO . ' ' ^

■Marca: AUGURÍ - ■ \ . ■ ;■
Fabilcantè: ÁUGURI ' : . ■ ■

-Modelo; AUGURi ■■ . ' . ^ - V -- V-, - ■ ■
Descrição: conforme EDITAL ^ . . ' .

. Estado; . Cidade: Endereço:
ívlG Belo Horizonte ' ■ AVVEREADOR CÍCERO, ILDEFONSO, 1,495

02.194.709/0001-09 JÚNIOR CE3AR FORMALE

ia estrutura dupla, a composição 100% poliéster, sendo o fio 1: ne: 29,20 / tex: 2
, com gramatura de 31 Üg/m^ (±5%), com espessura máxima de 0,78mm, na cor az

a*- 5,31 / b* -37.46, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez a
da saia no lado esquerdo, deverá ter uma faixa branca com um viés amarelo, c
Jra da cintura, deve possuir um elástico corn largura de 4 cm embutido e rebati
H*á ser costurado um bolso, no mesmo tecido do corpo da bermuda, com máqui

acib direito, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão
:ie tinta.

7) 3212-3477
Emaií:

íinonceircdiosmelloíâigmail.com

7. R$22:00

Telefone;

(31)2515-5526
Emaii; . . ' -
alcorisultoriaconlabll@hotrfialLcom:;'

RS 23,00

SSS® Relatório gerado no dia 25/02/2022 15;40:44 (iP: 186.194.15.227)
Código Vaiidação: JXik08783RmxSDIOCgsdM6LLT7XoqSnbU)cJYfa9%2bYi97uSJ9H68Ynqigz59hbv0
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CNPJ RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

Marca: SPORTSiLK

Fabricante: JÚNIOR CÉSAR FORNALE-ME

Modelo: SPORTSILK

Descrição: SHORT SAIA. confeccionada em malha de helanrja coleçíial. sendo su
0.22 / cv%: 5,61, e o tio 2: tex: '18,17 / dtex: 181,65/ denier: 163,49 / cv %: 1,12, co

01, seguindo a leitura de cor em espectrofotómetro com fonte d65/10T 1*31,39 /

o .suoi grau mínimo 4. solidez da cor a fricção grau mínimo 4. Ma parte da frente

oníorme layoul, sendo na mesma composição do tecido principal. Na parte tras<
do com máquina dc quatro agulhas ponto corrente, c ainda na parte detrás, deve
ns rela, medindo 12 cm de altura por 12 cm de largura. Na frente da saia, no ladc

8cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de

3 estrutura dupía

n gramatura de 31 O^m

r; VALOR DA PROPOSTA FINAL

100% poliéster. sendo o fio 1: ne: 29,20 / tex: 2

5%), com espessura máxima de 0,78mrn, na cor az
5,31 / b' -37,46. solidez de cor a lavagem doinéstica grau mínimo 4, solidez a

Ia saia no lado esquerdo, deverá ter uma faixa branca com um viés amarelo, o
ira da cintura, deve possuir um elástico com íai gura de 4 crn embutido e rebati

á ser costurado um bolso, no mesmo tecido do corpo da bcrmuda, com máqui

direito, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão

tinta.

Estado:

MG

Cidade:

Lavras

Endereço:

R RAIMUNDA MARQUES GUIMARÃES, 490

.26.863.493/0001-87 W.R LIGITACOES INDUSTRIA, COMÊRCIO:E

Nome de Contato:

júnior César Fornale

SEf3VIC0S:LTDA.;V

T elefone;

(351 3821-1113

Emaii:

sportsiikígiyahoo.cüm.br

:R$ 28,00;

Marca: VVR

Fabricante:-VVR,

/Mòdeip; SHÒRTSAIA '.r ' T v\'. TT
Descrição:. SHORT SAIA. confeccionada em malha de helanca^colegial. s.endó.sua.estrutura dupla, a composição 1Ò0% poliéster. sendo o fio-1: ne: 29,20 /'tex;. 2 .1
0;22 / cv %: 5,61. e.o fio 2: tex: lB.17 /.dtex:"l 81,60/ .der.iief/ :l63.49 / 'cy %: Tl2j com grarnatuca de 3i pu/rn.7 (±5%); cprn espessura. iTia:<ima ,de. 0.78mrn,. na cor azT
uj, seguindo a léilura de corem espectrofotôrnetro comTónle dôB/lO", i*3T.39;/ a* 5,317 br-37.46, solidez d'é cor a lávagem doméstica grau minimò 4.:spltd.ezá .
o.suor grau mínimo 4, solidez da^cór-a fricção grau mínimo .4.' Na paite da frente da saia no lado esquerdo, deverá ter Urna faixa branca com um vies''al1narelo,'G::,"
onfoime layout',.sendò na mesma compc'siçào do. tecido principal. Na parte traseira da ciriturai .rleye pQssuir um elástico cpm largura de 4 cm embutido .e-rebáti.T
docòin iriáquina de quatro agulhas ponto corrente. e ailidá na.parte detrás/deverá ser còsturado/uíTi bolso, no niesmotecidò do corpo da nermuda. cbiti máquL'

rgurá. Ná fr;çnle d3 saia/np.ládo direito, deverá ser splicadop brasão do município, com as medidas de: bfasãó./
tinta: . • ; .''/T..-' .7' : -..■..../'/'Wb:.':/; , 7;;7É.

na rctá; medindo 12 crh dê altüra por 12 cm de
Scni de largura, sendo esse ápiicádo peió processo de impressão âutornatjcá| fJe
Estado: - Cidade:

Cariaòics'

21.116.118/0001-50

Endereço: . ' ^
R AFONSO CLAUDIO.,258 A .

EVOLUÇÃO IMPORTAOAO E

EIRELI

Nome de C

ANA.PÂUL-A

COMERCIO DE VESTUÁRIO E SEUS ACESSÓRIOS

Marca: PRÓPRIA
Fabiicanle: PRÓPRIA
Modelo: SHOH f SAIA
Descrição: SHORI SAbX. confeccionada em malha de helanca colegial, .send
0.22/cv% 5.61. e o fio 2: tex 13,17 / dtex: 161.65 / denier: 163.49 / cv % l.l^
uí, seguindo a leitui a de cor em espectroíotômetro com fonte d65/10T 1*31.3
o suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4. Na parte da fre
onforms layout, sendo na mesma composição do tecido principal. Na parte t
do com máquina de quatro agulhas ponto corrente, e ainda na parte detrás, c
na reta medindo 12 cm de altura por 12 cm de largura. Na frente da saia no I
3cm de largura sendo esse aplicado pelo processo de impressão automáticc
ra em máquina overloque deve ser costurado e sobreposto ao short, uma sai
ia deverão ser rebatidas com máquina gaioneira de duas agulhas com iargur
ue. Na parte interna do gandio da custa, deve ser costuiada uma etiqueta ei
or preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, cnpj, composição
variação na gramatura poderá ser de até 5%; e nas medidas de até 1.0 cm. a

Estado:

RJ

Cidade:

São Gonçcilo
Endereço:
R SANTA PAULA. S/N

íntato: . Telefone: •

(27). 3074-3221. A-
Emaii:' •

'licituCoeswa@gma.!l;Conv

R$ 29,90

:> s.ia esiiutura dupla, a composição 10C% poliéster sendo o fio 1: ne: 2.9,20 / tex: 2
om gramatura de 310g/m^ (±5%), com espessura máxim.a de 0.78mrn, na cor az

9 / a* 5,31 / b*-37,46. solidez de cora lavagem domestica giau mínimo 4, solidez a
ite da saia no lado esquerdo, deverá ter uma faixa branca com um viés amarelo, c
aseira da cintura, deve possuir um elástico com largura de 4 cm. embutido e rebati
everá ser costurado um bolso, no mesmo tecido do corpo da bermuda com máqui

direito deverá ser aplicado o brasão do inunicípiü. com as medidas de: brasão
tinta. Na parte frontal da cintura deve ser costurado um cós com 3 cm de largu

a bue será presa na lateral direita e solta na lateral esquerda. As barras do short-sa
3 ce 2,Ücm. O short-saia deverá ser costurado internamente com máquina overloq
1 tecido tipo Int, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na c

ecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação, a tolerância de
ia tilizada para a confecção é 100% poliéster n"12Ü.

fone:

2492-2763

Emaii:

fbaslosconlabilidade@gmail.com

RS 30,00:TI .250.876/0001 -02 " CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINE

• Marca: caitiila :
Fabricante: Camila. •' • -v ■ a'/.//• .// /
Mode!o: 01/0r : ■ . V ■
Descrição: SHORT S.AÍ.A. confeccionada em malha de helanca colegial, senc o í ua-estrutura-dupía, a composição 100% poiiés.ten sendo o fio Ume: 29,20 / tex; 2.
0.22 /cv%. 5,01, e ò fio 2: tex:'.18i17'"./ dteV; 181.65 / denier: 163,49 / cv%: 10.2, com gramatura.dé310g/m=' (+5%).'cbm espessurá:iriáxima de Ç.78rnm, na còrcz
uí, seguindo a leitura decór em espectroíotômetro com fonte d65/107 1*31.397 a* 5,31 / -37.46. Solidez decora lavagem doméstica grau niínimo 4, solidez'a

• o suor grau mínimo 4, solidez da cora fricção grau mínimo 4. Na parte da frehtè da saia no lado esq'uerdo,'deverá'ter. Urna faiXa brancs-çòm'urn viés amarelo,c,:
onforiTie layout^.sendo na mesma çórriposição do tecido pri.ncipa!:-Na parte jrasei.ra da cintura, deve possuir uçh elástico com largura déÀ cm;embutidó,eTèbati: ::
dó com máquina de quatro agulhas ponto correntei e airida na parte detrás, de|erá ser costurado urfibolso, no, mesriiQ tecido dò corpo'da bermuda. com nriáqüE
na reta. medindo 12 cm de altura por 12, cm de largura. NáTrente dá-saia^noriadobireito'.' deverá ser aplicado o brasão dp município, cprn as^rnédidas de: brasãó,>.
Bem de largura, sendo esse ap!icádo"peto processo de impressão automátiGa-de tihtá. A . - ' • '7// 7 ./a ;.•• •

Estado:

MG

Cidade:

Barroso

"Endereço: - ^ • . Aa7
, AV PREFEITO GENESIÒ GRACANÜ, 4f59:

.Nortie de Contato:

• Camiia Gristiha PereiTa '
Telefone:

. C32}'3351-1842 .
Emaii:; 7 /.V/ /' •
w!iu.ni forfnes@ya hòp. com.bf •

2.4.687.735/0001-01 ZENITE COMERCIAL LTDA RS 32,00

SifSill Relatório gerado no dia 25/02/2022 15:40:44 (IP: 186.194.15.227)
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCgsdM6LLT7XoqSnbLixJYfa9%2bYi97uSJ9H68Ynqlgz59hbvO
http://www.bancodeprecos.cam.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDiOCgsdM6LLT7XoqSnbLixJYfa9%252bYi97uSJ9H68Ynqigz59hbv0 11/45



CNPJ RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

Marca; MARCA PROPRiA

Fabricante: MARCA F^ROPRIA

Modelo. MARCA PROPRiA

Descrição: SHORT SAIA, confeccionada eni malha de helanca colegial, sendo s
0,22 / cv %: 5,51, e o fio 2: tex: 18,17 /' dtex: 181,65 / denicr: 163,49 / cv %: 1,1 o

ijl, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/lO°, 1*31,39 /
o suor grau mínimo 4, .solidez da cor a fricção grau mínimo 4. Unidade 2.00 R?

xa branca com um viés amarelo, conforme layout. sendo na mesma compos
largura de 4 cm embutido o rebatido com máquina de quatro agulhas ponto dor

ça

do corpo da bermuda, com máquina reta. medindo 12 cm de altura por 12 cn
icípio, com as medidas de. brasão 8cm de largura, sendo esse aplicado pelo
sturado um cós com 3 cm de largura em máquina overloque, deve ser costur

VALOR DA PROPOSTA FINAL

ja estrutura ottpbJíikfrlposjção 100% poliéster, sendo o fio 1: ne: 29,20 / tex: 2
)m gramaiura de 31 Og/m' (±5%), com espessura máxima dc 0,78mm. na cor az
a ' 5,31 / b* -37.46, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez a
,93 R$ 8.786,00 Na parte da frente da .saia no lado esquerdo, deverá ter uma fai

1 do tecido principal. Na parte traseira da cintura, deve possuir um elástico com
ente, e ainda na parle detrás, deverá ser costurado urn bolso, no mesmo tecido

d( largura. Na frente da saia. no lado direito, deverá ser aplicado o brasão do miun
:es50 de impressão automática de tinta. Na parte frontal da cintura deve ser co

ado e sobreposto ao short. uma saia que será presa na lateral direita e solta na lat
eral esquerda. As barras do shorl-saia dever ão ser rebatidas com máquina galoneira de duas agulhas com largura de 2.0cm. O short-saia deverá ser costurado 1
nternamente com máquina overloque. Na parte interna do gancho da cosia, deve ser costurada uma etiqueta em tecido tipo tnl, na cor branca, com os caracter
es tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e mformay airazão social, cnpj, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e
p,3Í3 de fabricação, a tolerância de variação na gramatura poderá ser de até 5%.; e nas medidas de até 1.0 cm. a linha utilizada para a confecção ê 100% poiiéste
r n'' 120. Todas as peças deverão ser embaladas separadamente ern sacos plásticos transparentes, a peça deverá estar isenta de qualquer defeito que compro
mela a sua apresentação. A peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação.

LStado:

MG

Cidade:

Ribeirão rias Neves

Endereço:

AVENIDA AMILCAR SAVASSi DE SOUZA. 6S

Nome de Contato:

CRI.STINA

Telefone:

(31) 3524-4926

Email:

zeritecomeroial@yahoo.com.br

37.805.964,/OOOl-31 ALEXANDRE COSME FERRAZ 01185022635

Marca: AR,SPüRT- '

■Fabricante: AITSPORT ■ ■ ' í ■ ■ ,;e
Modelo: AR SPORT ' . . . - • •
Descrição: CONFORME EDTI.AL . .. ■ '

..Estado;
MG

.Cidade:

' Belo l-lorizonte

.Endereço:' . ' .. ■
RUA PADRE PEDR0.PINTO, 2976

15.534.841 /0001-55 G.F.CONFECCOES LIDA

Marca: GE

Fabricante: GFCONFECCOES
Modelo: PADRÃO
Descrição: SHORT SAIA. confeccionada em malha de helanca colegial, sendc
0,22 /' cv%: 5,61, e o fio 2" tex: 18.17 / dtex: 181,66/ denier: 163,49 / cv%: 1,12
ül. seguindo a leitura de corem espríctrofotómetra com fonte d65/10'. 1*31,31
o suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4. Na parte da frente
onforme layout, sendo na mesma composição do tecido principal. Na parte trase
do com máquina de quatro agulhas ponto corrente, e ainda na paite detrás, dijve
na reta, medindo 12 r;iri de altura pior 12 crri de largura. Na frente da saia, no ladc
Bom de largura, sendo esse aplicado pelo processo de Impressão automática de

iTra em máquina overloque. deve ser costurado e sobreposto ao short. uma sai;

R$35,00;

aia deverão ser rebatidas com máquina (laloneira de duas agulhas com larçjur
que. Na parte interna do gancho da costa, deve ser costurada uma etiqueta ei
cor preta, devendo ser uniformes c informar a razão social, cniij, composição dn
c variação na graniatura poderá ser de até 5%, e nas medidas de até 1,0 cm. a
ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes, a peça dev
deve estar isenta de ciualquer deleito que comprometa a sua apresentação. A 3it
lidos por laboratório de análise têxtil acreditado pelo INMETRO.

Telefone:
(311 9526-406?

Ernâtl: í ' . T VV,
alexondrecferraz@gniat!.corTi

R$ 39,60

a estrutura dupla, a composição 100% poliéster, sendo o fio 1: ne: 29,20 / tex: 2
m gramaiura de 310g/m' (i5%), com espessura maxima de 0,7Bmm, na cor az

5.31 / b* -37,46, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4. solidez a
Ia saia no lado esquerdo, deverá ter uma faixa branca com um viés amarelo, c
ira da cintura, deve possuir um elástico com largura de 4 cm embutido e rebati
á ser costurado um bolso, no mesmo tecido do corpo da bermuda. com máquí
direito, deverá ser apilicado o brasão do rnunicipio. corn as medidas de: brasão
tinta. Na parle frontal da cintura rJeve ser costurado um cós com 3 cm de largu

i ie .será presa na lateral direita e solta na lateral esquerda. As barras do short-s
5 c^e 2.0cm. O short-saia dever á ser costur ado internamente com máquina overlo
r tífcido lípo tnt, na cor br anca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na

ccido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e pai's de fabricação, a tolerância d
ia r.rtilizada para a confecção é 100% poliéster n°120. Todas as peças deverão
estai isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apr esentação. A peça
presa deverá apr esentar amostra e laudos do tecido principal e dos forros erni

Estado:

PR

Cidade:

Maringa
Endereço:
RVAl.PÃiRAISO, ;31S

Telefone:

(44) 3023-8098
Email:

gfconfec@gmail.com

.RS4G,ÒÔ:18.522.905/0001:97 MARILANE CRISTINA PEREIRA DE PAULA 07879999620

Marca: Malharia Bfasii .
Fabricante: Confecoq.es Lanny e Cia/ v . . ■ í ç

' Mód.elo:'Padrao ■ . . ■• , , . ■:■ •/ . ; ■ -
Descrição: SHÓRT SAIA, confeccionada eni malha de helanca colegial, sendo sua estrutura dupla, a composição 100% pòliéster, sendo o fio 1; ne; 29,20 / tex: 2 ^
0,22 / r.v%: 5,61, e o fio 2; tex: 1817 / rjtex; 181,65 / deriief: 163,49 / cv %; 1,12, poiln gramatura de 31 Og/m? (±5%), com espessura máxima de D.78mm, na cor á'z
uLseguIndo a leitura decorem espeòtrqfolóriietro comforite.deB/lOt; 1*31 .ssl/af. 5,31 / b*i37,46..sólidezde cor a lavagem dorméstic.a'graCiimínimo.4, solidez 5;
,0 suor grau míniniod. solidezda cor a fricção grau mi'nlrno4, Na prirté dá frenljstja sala no lado esquerdo, devèrá térurfia.faixa braiicâ comiüitr viés arnafèlo/c,';.;
onforme layout, sendri na mésma còrrrposição do técidoprincipal. Na parte tra'seira,da.cimurá. deve.possuir urrr elástico dom largura de .4'cm èfnbutido e.rébatL
do com máquina,(je qu.atro agujhãs ponto corrente, e aindaina parte detrás, :déverá se.r cosf.urado uim bolso, no m.esfjio tecido do corpQ,da.berrTiuda. coim:imágúi"j.
na reta, medindo 12 cm dé altura por 12 cm de largura. Na frénte da "saia. no ladoüireito, devera ser aplicado o brasão do rTiunicípro,.co'ni as riiedrdas dé brasão;
•Sem (ie largura, sendo esse aplicado pelo processo de irnpiessãq automática Vje.tinta. ■ . ■ . . .7 ■ . -T i
Estado:

mg' '■
. Cidade: (

Ressaquinha
• Endereço: .,i. '
TVreônio Garná,41

Teléfone:, :
'(âi) 3341-1478

38.478.458/0001-23 UNIFORT COMERCIO E CONFECCAO DO VES

Email; . . ■■ ' .

confeccqêslánnycia@r7.cofn'

UARIO LTDA R$ 43,90

S&3I11 Relatório gerado no dia 25/02/2022 15:40:44 (IP: 186.194.15.227)
Validação: JXIk08783RmxSDIOCgsdM6LLT7XoqSnbLixJYfa9%2bYi97uSJ9H68Ynqlg259hbv0
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CNPJ RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

Marca: marca própria

Fabricante: marca própria

Modelo: ahort saia

Descrição: 3H0RT SAIA. confeccionada em malha de heianca colegial, senc

0,22 cv "'0:5,51,0 o fio 2: tex: 18,17 / dfex' 181,66 i denier: 16.3.49 / cv %: 1,1

iil, seguindo a leitura de cor em eapcctrofotômetro com fonte d65/Vr)°, l'ol,3

o suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4. Na parte da frentr da saia no lado í

oníorme layoul, sendo na mesma composição do tecido principal. Na parte Irase

VALOR DA PROPOSTA FINAL

ua estrutura

om gramatura de 3^
ção 100% poliéster, sendo o fio 1: ne: 29,20 / tex: 2

íg/rn' (3 5%.), com espessura máxima de 0,78mm, na cor az

'■ a' fi,31 / r/ -37,46. solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez a
squerdo, deverá ter uma faixa branca com um viés amarelo, c

seira da cintura, deve possuir um elástico com largura de 4 cm embutido e rebati
do com máquina de quatro agulhas ponto corrente, e ainda na parle detrás, deverá ser costurado um bolso, no mesmo tecido do corpo da bermuda, com máqui
na reta, medindo 12 cm de altura por 12 cm de largura. Ma frente da saia, no lado direito, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão
8cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta.

Estado; Cidade: Endereço:
PR Apucar-ana AVENIDA CARLOS SCHIvilDT. 485

Telefone:

(43)3422-1279
Email:

unifort.pr@gmail.com

30,577,619/0001-24 MARIA ELI2ABETH MOURA MORALES CONFEGCOES EIRELI .R$713;937

- IMarca: PRÓPRIA .■
Fabricante: MARIAELiZABETH WCiURA MORALES CONFECÇÕES EPP;
Modelo: PRÓPRIA . / . i ^
Descrição: SHORT SAIA. confeccionada envjTialha de hèlahca colegial, sendo süa estrutura dupla, a composição 100% poliéster, sendo o.flo 1: ne; 29,20 / tex;:2,:
0.22 i ovlp 5.6l.„eo fio 2: tex: IS.lT/ dtex: 131,65 / deriipr:,!63,49 / cv%' l,12, córn grarriãtura deSlOg/rh' (±5%). corri espessura tná:<i.rria.de Ç).78ÍTim, ria;cor az/
ul, seguindo a leitura de cor. em espectrófotõmetro com fonte d65/T0', l'31,3& / já* 5,31,-"d*-37.46, solidez de cor a-lavagem doméstica grau rriíriimo 4, sòlidéz a,
o .siíOr grau niíninio 4, solidez.da cor a fricção grau mínirrio 4 Na parte ri a frehtejdã saia no lãdo esquerdo, devera ter urna faixa branca coni-um vies amarélo, c r
oníorme layout, sendo na mesma composição do tecido principal.,Mã parte traseira da cintura,.deve,possuir um elástico com largura de 4:crti embutido é. réitati

- do com máquina de :qu3trò agulhas ppnto corrente, e ainda ha parte detras,.cjeverá ser costurado urh bolso, no n-iesitiQ tecidò do corpo daibeníiuda. com máquL;
na reta. medindo V2 cm de altura por 12 cm de largura. Nã frente da saia, no a.db direito, deverá ser. aplicado q brasão do município,xon;í as medidasi.de; brasão, .
Sem de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta. Nã parte trontal da cintura deve ser costurado-um oós.cbm .3 cm.rie.largu'
ra em máquina overloque. deve ser costurado ê sobrépostq ao .shorí.',,unia saia. cjus sei-á presa na lateral direita e solta na Jate.ml esquerda. As barras dqshort:S.,
aia, deverão ser rebatidas com máquíria galoneira de duas agulhas com largura jie'2,0crri; O short-sala deverá seri.costurado interna,menteicorn niáqiiina pveHb À
que. Na parte interna do gáncho da costa, deve ser costurada Uma etiqueta é

. cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão sOQÍál,:cnpj. composição
e variação no gramatura poderá ser de até 5%: e nas fnedidas de até l.O cm. i
ser emboladas separadamente em sacos plásticos, transparentes; a peça:Üei
deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação, A
tidos .Dor iaboratcino de análise têxtil acreditado pelo INMETI30.-

Ti tecido tipo Int, ria cor branca, com os caracteres tipográficos dos Indicativos ná p
do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ãnd e país dé fabricação, a tolerância d:
linha utilizada para.á còhfecção é lOOlí. poliéster n"-M20.:TQd3s.BS peças.deyerâo' ;

era estar isenta de qualquer defeito que comprômeta o sua apresentação, A peça '
brfi.presa deverá apresentar amostra e laudòs do tecido principal e dos foiros emi

Estado: .

PR ■ ' ■
:Cidade: ,
Jandaiado Sul

Endereço:
R PRIMAVERA,-80

24,728.467/0001 -10 N. S. KARYDI EIRELI

uina reta, medindo 12 cm de altura por 12 cm de largura. Na frente da saia, no
ão Scrn de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão autoniáli

Telefone;

(43)3432-4912
■Email::;. ■
licitacoesme@gmail.com i

R$ 43,93

Marca: Própria
Fabricante: Própria
Mütleio' Piópiia
Descrigãír "SHORT SAIA. confeccionada em malha de heianca colegial, sendo sua estrutura dupla, 2 composição 100% poliéster. sendo o fio 1: ne: 29.20 / tex:
20.22 / cv %. b,51. e o fio 2. tex: 18.1" / díex: 181.65 / denier; 163,49 / cv %: l.li. com gramatura de 310g/m^ (1:5%). com espessura máxima de 0,78mm, na cor a
Zül. seguindo a leítuia de cor em espectrofotôtnetro com fonte dô5/10^ 1*31,39 / a* 5,31 / b* 37,46, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez
ao suor grau mínimo 4, solidez da cor 3 fricção grau mínimo 4. Na parte da fre ite da saia no lado esquerdo, deverá ter uma faixa branca com um viés amarelo,
conforme layouh sendo na mesma composição do tecido principal. Na parte t asleira da cintura, deve possuir um elástico com largura de 4 cm embutido e reba
tido corn maquina de quatro agulhas ponto corrente, e ainda na parte detrás, devkrá ser costurado um bolso, no mêsino tecido do corpo da bermuda, com máq

lado direito, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: bras
sa pe tinta. Na parle frontal da cintura deve ser costurado um cós com 3 cm de Ia

íçüra em maquina overloque. deve ser costurado c sobreposto ao shorl, uma saiá que será presa na lateral direita e solta na lateral esquerda. As barras do shor
t sata deverão ser rebatidas com máquina galoneira de duas agulhas com larç|ur<: de 2.0crrj. O shorl saia deverá ser costurado internamente com máquina over
loque. Na parte interna do gancho da costa, deve ser costurada uma etiqueta em tecido tipo Int, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos Indicativos n
a cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, cnpj, composição dò tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e pais de fabricação, a tolerância

lha utilizada para a confecção é 100% poliéster n^l20. Todas as peças deverá
á estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A peç
Tipresa deverá apresentar amostra e laudos do tecido principal e dos forros e

de variação na gramatura poderá ser de até 5%; e nas medidos de até 1.0 cm. ^ li
o ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes, a peça davei
a deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A e
mitidos por laboratório de analise têxtil acreditado pelo INívIETRO,

Estado.

SP

Cidade:

Üragarrça Paulista
Endereço:
ROD BENEVENUTO MORETTO, 1564

Nome de Contato;

NICOLAOS

Telefone:

(11)4102-7785
Email:

cksolucoes@bol.com.br

BSSIS Relatório gerado no dia 25/02/2022 15:40:44 (IP: 186.194.15.227)
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCgsdM6LLT7XoqSnbLlxJYfa9%2bYi97uSJ9H68Ynqlgz59hbv0
http://www.bancodeprecos.com.br/CertlficadoAutentiGidade? i
token=JXIk08783RmxSDIOCgsdM6LLT7XoqSnbLixJYfa9%252bYI97uSJ9H68Ynqlgz59hbv0 13/45



CNPJ RAZAO SOCIAL DO FORNECLDOR

, 36.782,020/0001-09 , MEX TÊXTIL ROUPAS E AOESSORIOS LtbÃ

Marca: NEXTEXTIL ■

, Fabricante: NEXTEXTil " ■ " ' ' " i i- i ; i
Modelo: TRADICIONÀL " . ; T ■ ■ ■
Descrição: SHORTSAIA. confecciònada em iTialha de helártca colegial, senc
0,22 i cv %■: fi ,61, e o fio 2: tex: 18,17 / dtex: 181,55 / déniej: 168.40 / c.y ?S: 1,1

, i.ii,.serjuindo a l.eiturá de cor em e-specti ofotõnietro Com fonfe d65,'l ü'. 1*31,; 97

VALOR DA PROPOSTA FINAL

;.R$:3QÓ,00^

ua estrutura duplàl g/CÔi itprjsiçâp 100% poliéster, sendo Ó fió í: ne; 29,20 /' teX:Í2Í
om gramatura de tílOg/nr' (±5%), corit espessura maxiiTia:deQ,78mrri:, na cor àx:;
11* 5,31 /. b* -37.''6. solidez de cor a lavàcteirvdoniéstica. grâü rn(niÍ7io'4. sòlidez- a

o suor gl àu míninioT solidez da cor a fricção grau mínimo 4. Na parte da.frÉ^nt^ da saia no lado esquerdo, devera ter uma faixa branca coiri um viés srnarelo, o":
oníarrrio layout, s-ahdo ria mesma cornpósição do tecido principal. Na" parte.lraseira dá cintura, deve possuir um elástico com largura de 4 cm ernbutitio e.fébati
ddcom.máquina de quatro agulhas ponto corrente, e aihdá na parte detrás.'deverá ser. costurado uni boLso, no mesmo .tecido do.co.cpo da .berrçÇda.çom niáqúi;::;
naieta, medindo ! 2'cni'de altura pór 12.cm de largura. Na frente d.a;sàia,malsdó:direl.l.d, d.èverá ser aplicado o brasâó do niuriícfplo.-cçiii.as/medidasyeibrasão:;
8cm de iargui a. sendo esse apllc.ado pelo processo de Impressão automática dè tintai Ivla parte fróntal da cintura deve ser costurado üm cús çoni 3 cm de largu
ra em máquina overioque. deve ser costurado e .sobreposto aó short, uma's3Ía que séra presa na lateral direita .e sõlla na.láíeral esquerda. As barras dó sfiort-g ■:
aia deverão ser rebatidas com rnâquina galoneira .de duas agulhas com lafgur.à;de-2,Ocm. O short-sáia déverá.ser-.coslurado internamènte corniiná.quIná overloV' :'
que. Na pai te interna do gancho da costa, deve ser costuradá uma etiqueta em tecido tipo tnt, na cor brancá, com os caracteres íipogiãfi.cósdós indicativos na -i
cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, cnpj, composição .do.técidc, sípnbolbs de lav-agem, tamanho, ano e país dejabrièaçãoi a tolerância d :
e variação na gramalura poderá sei de até 5%:é nas medidas de até :!,O cm.ç.línha utilizada para a confecção é-100% poliéster ii"T20;Tòdas;as.peças deverãpL'
ser ernbaladas separadamente em sacos plásticos transparentes, a peça deverá èstai i.senta de qualquer defeito que comprometa a sua ápresèntação. A peça: '.
deve estar isenta de qualquer defeito que comprorTÍeta=a sua apresentação, A eniprésa deverá apresentar ámost.ra e laudos do.tecido principal.e.dos forros emi .
tidos por laboratório de analise têxtil acreditado pelo INMETRO.'
Estado:

MG .

Cidade:

Coronel FâbrirjianO'

Endereço:
R M.ARIA.DELFÍNA.BENEVÍDES, IM

Telefone:

(31).914S-5543
■  Èmail:

.  ..nextexfi!2020@gmáll.cofn

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais
!nc I An. 5" da !N 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Escola Superior de Guerra

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da propo.sta mais \ arjtajosa para a
aquisição de material desportivo e uniformes para atender a qxEcução do
Programa Forças no Esporte (PROFESP) no ano de 2021.,

Descrição: Uniforme Escolar - UNIFORME ESCOLAR, UNIFORME ESC0LAI}I,
CARACTERteTICAS .ADICIONAIS: SHORT UNISEX - TECIDO POLI
MiCROFIRRA, 90% P01..IÉSTER E 10% EI..ASTANO COM GRAtvAtl.
DETALHES NA B/rRRA E LATERAIS. ELÁSTICO DE 50MM NA p
CORDÀO E COtvl BOLSOS LATERAIS, COM DETALHES LATER.MS
COM ABERTURAS LATERAIS EM ZiPER. ETIQUETA INTERNA DE
PERSONALIZADA. O CONTRATADO DEVERÁ ENVIAR A ARTE GF

ESTER

JRA DE 185.

JURA COfvl

BARRA RET

CONTRATANTE, PARA QUE E,STE HOMOLOGUE ANTES DA EXEtfcl

CNPJ

SERVIÇO. TAMANHOS: P, M, G, E GG ADULTO, SENDO INFOR
CONFECÇÃO AS QUANTIDADES DE CADA TAMANHO.

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

vfê

25.853.493/0001 -87- ■ VVR LICITAÇÕES INDUSTRIA, COMERCIO. E
TVENCEDOR*- - : ■ .LT' - :

R$ 22,í

A

TAMANHO

ÁFICA AO
UÇÂO DO
DO ANTES DA

Data: 23/12/2021 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

identificação: N°Pregão:232021 /UASG:n0402

Lote/Item: 732 "

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.
br

Quantidade: 40

Unidade: Unidade

UF: RJ

VALOR DA PROPOSTA FINAL

SERVIÇOS LTDA; RSaijOO;

Marca: WR ■
Fabricanlet.VVR . ,
:Modeló:.SHOR;TL - ■ .■ ■ ■ , . TL:: " / ' . ■ , /T; ..' 1 : L
Descrição: ,UMiraRMr; ESCOLAR, tJNIFORMe ESCOLÀR. ÇÂRACTÉRÍSTICÀS ÃDÍCÍ0I4AIS:SHORT UNISF.X -TECjlDO PQLÍÈSTER MÍGRÓfIBRA, 9b% P0LIÊpER'
E 10%ELASTÀNO COM GRÀMATURA.DE TS5. DÉTALHESTtÃ BARR.AE LATERAls'; EUSTJCO.OE üOMIvI NA Clt4IÜRA COKTCOROãO E'GOM BOLSOS LÁTcITAIS.!

; e.OM;DET.Al-HES LATERAIS, B.AR,RA'RÈTA(:Oiyl ABERTÜ.RÀS.LAXERAISp:;z((}Ef^. ÈT!QUt.TA.INTÉRNA,bE 'r.AMANHOf!ERSONALIZAbA.'Ò CONTRATADO DEV;:,
ERÁ ENVIAR A ARTE GRÁFÍCA AOCO.NTRATANTE, PÁRÁQÜÈ ÉSTE HÓMÕI..OGtJÉ.,ÁNTES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. TAMANHOSr P: M-G F GGADÜLfO. SE.;-
NDO.INFORMADO.ANTESPA;COt4FÉeçÃO AS QUANTIDADES DB CADA tamanho, ■ . l : . ' - 7 iTV
trsiado: . : Cidade: . .: Endereço:.; . : '7 / T::
ES . . L Cafiacica ' ' ■ R AFONSO CUUDIO, 258

05.162.027/0001 -02 C.F, DE LIRA GOMES LTDA

■Nome d e ,Co

ANA PAULA

ntato:

Marca: DID.ANNA

Fabricante: C.F. DE LIRA GOMES LTDA
Modelo: UNIFORME
Descrição: UNIFORME ESCOLAR, UNIFORME ESCOLAR. CARACTERÍSTICAS .ADI
E IQli, ELASTANO COM GR.AMATURA DE 185 DETALHES NA BARRA E LATERAIS
COM DETALHES LATERAIS, BARRA RETA COM ABERTURAS LATERAIS EM ZÍFIER
ER.Á ENVIAR A ARTE GR.ÁFICA AO CONTRATANTE, PARA QUE ESTE HOMOLojsU
NDO ItTFORMADO ANTE.S DÁ CONFECÇÃO AS QUANTIDADES DE CADA TAMANH

Telefone:..
(27) 3074-3221

Email; 7 ■ ■ „ ■; ... 7^
licita'Goésvvá@gmaii:Çont

RS 21,00

JONAiS. SHORT UNISEX - TECIDO POLIÉSTER MICBOFIBRA, 90% POLIÉSTER
ELÁSTICO DE 50MM NA CINTURA COM CORDÃO E COM BOLSOS LATERAIS,
ETIQUETA INTERNA DE TAMANHO PERSONALIZADA. O CONTRATADO DEV

i ANTES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. TAMANHOS. P, M, G, E GG ADULTO, SE
O.

IsIi?r"SlH] Relatório gerado no dia 25/02/2022 15:40:44 (IP: 186.194.15.227)
Validação: JXIk08783RmxSDIOCgsdM6LLT7XoqSnbLi)(JYra9%2bYi97uSJ9H68Ynqigz59hbv0

http://www.bancodeprecos.com.br/CertiflcadoAutenticidade? : '
Ih1^S& token=JXIk08783RmxSDIOCgsdM6LLT7XoqSnbLixJYfa9%252bYi97uSJ9H68Yhqlgz59hbv0 14/45



CNPJ RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

Estado: Cidade: Endereço:

RJ Niíópolis R CORONEL TRANCA lElíb, 26S7

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Telefone:

(21)3860-4154

Email:

didannaconfeccoes@9mail.com

■R$ 24:75.18.25O.4T3/P0O1-9O . CINIlilMÁ ÜNIFORMh 5 E GONFECeOES LTOA

Marca M^RCA PRÓPRIA
Fabricante: UNlUMA UpIFORMes M^ I in
Modelo: UtMIFORME ÉSCOCAr: /F
DesGrigão; UNIFORMÉ ESCOLAR, CJNÍFORMEESCÓIAR, eARACtEBÍSTICÁSApiCiONAIS: SH.OFW UNISÉX F^IÉglíífivllCRdFlBRA,9.0%KOLIÉSTÊR Ê
IO%ELASTANOCOM GRAMATURÁOE'l85.DFrALHESNA.BARRA E LATERAIS:ELÁSTICO DE 50MM NACINTURSOTWSRbXo E COM'POtSOSt:^TE(WIS..éÓMT
OL-TALHESLATERAIS, BARRA RETA COMABERTURAS.LATERAiS EM ZÍPER.ÈTIQUETA INTERNA DE TAMArsiHOPERSÜNALÍZADA. O CONTRATADODEVERÁ ENV';

■  ÍAR A ARTE6RAFÍCAA0 CONTRATANTE:. PARA QUE ESTEHOfvIOLOGUE ANTES DAEXECUÇÃO 00 SERVIÇO.TAMANHOS: P, M. G, E GG ADULfò.SEMOO ÍNFOR '■
MAOO ANTES DÁCONFECÇÃO AS QÜANTIDÁDESDECÃDATÃMÀNHO: ■ ' . ■ , ' ' T' . ' ,, ; Á.; : v
Estado: Cidadè: . -
ES Cschcéirò de Itapemiriip

Endereço: .. . . . . • i
R REGINA PIASSAROLO, 18

ÍNonie de Contato:

•Imateus de Lima Picoii
Telefone:.

(28)-.3p36-87PT
Efiiail: \ ■/ : - .
admunilirnatffigmaii.cdin,

36.782.020/0001-09 NEX TÊXTIL ROUPAS E ACES.SORIOS LTDAj ; R$36,00
Marca- NEXTEXTIL '
Frjbricante: NEXTEXTIL
Modelo. TRADICIONAL
Descrição: UNIFORME ESCOLAR, UNIFORMEESCOLAR, CARACTERÍSTICASAblCIONAIS: SHORT UNISEX-TECIDO POLIÉSTER MICROF1BRA,90% POLIÉSTER E
10% ELAST.ANOCOM GRAMATURA DE. laS.DETALHES NA BARRA E LATERAIS
DET.ALHESLATERAIS, BARRA RETA COMABERTURAS LATERAIS EM 7.ÍPER.ET
lAR A ARTE GRÁFICAAO CONTRATANTE, PARA QUE ESTEHOMOLOGUE ANTE
MADO antes DÁCONFECÇÃO AS QUANTIDADES DÉCADA TAMANHO.

i.STICO DE ,SOMM NA CINTURACOM CORDÃO E COM BOLSOSLATERAIS, COM
QL ETA INTERNA DE TAMANHOPERSONALIZADA. O CONTRATADODEVERÁ ENV
S DAEXECUÇÃO DO SERVIÇO.TAMANHOS: P. M. G. E GG ADULTO,SENDO INFOR

Estado.

MG

Cidade.

Coronel Fabriciano

Endereço.
R MARIA DELFINA BEMEVIDES, 14

Preço (Compras Governamentais) A: Mediana das Propostas Finais
Inc. lArí. 5^ da ÍN 65 de 07 de Julho dc 2021

Órgão: Prefeitura IvlLinicipal cie Ji-Paraná
Objeto: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de material

(material escolar, vestuários escolar e calçados), para atender
da Instituição de Acolhimento Adélia Francisca Santana, Institu
Acolhliriento Girassol e CREAS/LA E Secretaria Municipal de A
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
anexos..

Descrição: Short masculino - CALÇA ESCOLAR EM TECIDO TACTEL. SEF
PRETA. TAM. 12

CalMat: 60607 - SHORT - MOI.ETON / TACTEL / POLIESTER

D

CNPJ

'40.337.81.3/0001-96
.*VENCEDOR*

Marca: PROP

'.Fabricante: PROP
.Modelo: PROP
Descrição:: CALÇ.A E COL

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

JS UNIFORMES LTDÂ

AR EMTECIDO TACTEL SENDOiEM COR PRETAITA

Estado:

.RO

, Cidade/,
; .JiEParaná

Endereço; . :
AVENIDA ARACAJU, ,3164

01,060.256/0001-57 L.H.C COMERCIO E SERVIÇOS LIDA

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: GC
Modelo: CALÇA
Descrição: CALÇA ESCOLAR EM TECIDO TACTEL. SENDO EM COR PRETA. TA

Estado:

RO

Cidade:

.Ji-Paraná

Endereço:
AV MARECHAL RONDON, 311

e consumo

necessidades

10 de

stência Social,
te Editai e seus

Cl EM COR

Nome

Tarcisi

Telefone:

(31)9148-5543
Email:

nextextil2020@gmali.com

R$ 33,50

Data: 13/10/2021 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP; SIM

Identificação: N^Pregão n42021 / UASG:980005

Lote/Item: /144

Ata: LLhl<.Ata

Fonte: wwvv.oomprasgovernamentais.gov.
br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: RO

VALOR DA PROPOSTA FINAL

■  . 7 " 7 . " 77:7;/L; RS33í00'

Telefone:

'(69)9274-9159.
Email: , :
juciane.dias@hotm3Íi.òom j

R$ 34,00

Te Contato:

Dominaos Zanatta

Ernaii:

cjraficacenterjp@hotrnail.com

0i^3I3 Relatório gerado no dia 25/02/2022 15:40:44 (IP: 186.194.15.227)
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCgsdM6LLT7XoqSnbLixJYfa9%2bYi97uSJ9H68Ynqlgz59hbv0
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDIOCgsdM6LLT7XoqSnbLixJYfa9%252bYi97uSJ9H68Ynqlgz59hbv0 15/45



Preço (Compras Governamentais) 5: Mediana das Propostas Finais

Inc. .'Ari. (hi IN ôSde 07de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES

Objeto; Eventual contratação cie empresa especializada em serviços

Município de CÂNDIDO MENDES - MA..

Descrição: SHORT MASCULINO - Short (Fardamento Escolar) em IvIalF

100% Poliamida Cor azul Marinho com.Tarn Idades Variados

CatMaf 60507 - SHORT - MOLETON / TACTEL / POLIESTER

n
■■ R$ 18,28

Data: 24/03/2021 09:06

d^ malharia para o Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

a Ijlelanca Colegial identificação: N°Pregão:5202l / UASG:980749
Lote/Item: /2

Ata: ,Llok..Ata

Adjudicação: 26/04/2021 15.06

Homologação: 26/04/2021 15:11

Fonte: vww.cornprasgovernamentals.gov

.br

Quantidade: 500

Unidade: Unidade

UF: MA

CNPJ RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

01.728.862/0001-0& ROSILENE F SOUSA GOMERCIO EIRELI ;
íVENCÈDÓF! * ' / V:'': " .. • - ri/vr' ^ ' 'E'
Marca; MAÍRCÂPRÓPRIA ■ x'/ i : -; / ; ■■ i
Fabricante: MALHARÍÁ :i ' . . • / ; '
Modelo: Fardamento Escolar \ ■ 1 ■ ■

■ Descrição: S.hortypafdamentoiEscolar) ernTulalhá Helanoã Gojegial 100% Pd

Estado: . . Cidade: . ■ Endereço:
• iylÁ . Santa Luzia do Paruá AV JOÃO MORAIS DE SOUSA, 279

iariiida Corazul M

VALOR DA PROPOSTA FINAL

■■ ■ -FiSTSÒOT

arinho coiri.Tãm idades Variados/ ■./ r -

13.539.604/0001 -52. VISUAL BORDADOS SERVIÇOS E COMEROIO

Marca; impado Visual
Fabricante: Impacto Visual
Modelo: Impacto Visual
Descrição: Short (Faid-arnento Escolai) em Malha Helanca Colegial 100% Poliamida Coi azul Marinho com.Tani Idades Variados

DE CAMISETAS EIRELI

Estado:

BA

Cidade:

Salvador

Endereço:
R MESTRE PASTINHA. 104

n.156.457/0001-06 D RODRIGUES DE OLIVEIR/\ ; . .

Marca': PERFIL ESPORTE ' • ' -
Fabricante; PERFIL ESPORTE ■ . . .

.Modelò:SHOT Z"" . ■ - / , ■ . '• /
■: Descrição: Short (rardamento.Escplar) êm tvlalha Heiancá Colegial-100% Poi

Estado: . Cidade:

PR.. Santo An
Endereço;-.

16.804.425/0001 -93 DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: DISTRIBUIDORA LILIAN
Modelo: PROPRiO
Descrição: Short (FardamerUo Escolar) em Malha Helanca Colegial 100% Poliarriida Cor azul Marinho com.Tarn Idades Variados

Telefone:

n) 3371-0.525

Telefone:

(98)3554-2318:

R$14,40

Email:

visualbordados@yahoo.ccm.br

. ;RST5;Ód-

lida Cor azul Marinho corh.Tam Idades Váriados-

Telefone: Email:

tônio da Rlaíina. " R DEPUTADO BÉt4EDITÜ LLJCIO MnCHAOOlTO . . (43) 3534-4994:: L; escrltoriocontrole@hotrnajl,com

R$ 17,50

Estado: Cidade.

PR Jandaia do Sul

Endereço:
R SEGUNDO COSTENARO, 85

19.292.314/00Ü1-33 ZS.TEXTIL INDUSTRIA DECONFECCOES Ê

Marca: Própria . ■ ' ■ ,
Fabricante:-Próprio ■ . - ' ' , . - - ■ /
Modelo: Próprio : .
Descrição: Short (Fardamento Escolar) em Malha Helanca Goiegial-l 00% Poliam

Nome de Contato.

Muríel Aguiar

RELI

Telefone:

(43) 3432-4945
Email:

lidtadl@grnail.com

.R$ 17,60

Idá Cor azul Marinho com.Tarn Idades Variados

Estado:

PR

Cidade:

-Apucarana
Endereço:

- R ESMERALDA, -24Q -
Telefòne: .

(43)8033-7571 ;
Email: . , ■ _

::-.. 'comercial@b2.brindés.com..bi-

29.590.875/0001-17 JAA COMERCIO DE VESTUÁRIOS E ACE.SSORIOS EIRELI

Marca: K.AUÊ
Eabricanle: Kauê Uniformes
Modelo: SHORT
Descrição: Short (Fardamenio Escolar) em Malha Helanca Colegial 1 Oü% Poli 3m|ida Cor azul

R$18,95

Marinho com.Tarn Idades Variados

Relatório gerado no dia 26/02/2022 15:40:44 (IP: 186.194.15.227)
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CNPJ RAZAO SOCIAL DO FORNECFÍDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Eslado: Cidade: Endereço:

MG Araporã AV TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 'I 'í

18.250.413/0001 -90 ' UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTIDA

Telefone:

(64) 9246-3131

Marca: UNILIMA ■

Fabncanfe: UNILIMA UNIFORMES É CONFECCOES LTDA . ..
Modelo: SHOfÍT . : . ' . .
Descrição; Short (Fardamento E-scolarj em Malha Kelatica Colegial 100% Poliamida Cor azul Marinho com.Tam Idades*!

Eslado: Cidade: Endereço: V . Nome de Contato: Telefone:/ . Eniall;.
Cachoeiro de Itapemirim R REIGINA prASSÁRCLO. 18 . ,mateiis.de l ima Picoli (28)3036-8701. . .admuniijma@grrÍ2Íl.corTi,ES

Email

alvorod; itil.com

RS 19,381

03.177.123/0001 -90 ALAIDE ALVES DOS SANTOS

Marca: pnmicias

Fabricante primicias
Modelo: SI lORT

Descrição: Short (Fardamento E.ccolar) em Malha Helanca Colegial 100% Poliamirja Cor a:ul Marinho com.Tam Idades Variados

RS 20,00

Estado: Cidade: Endereço:

BA S.alvador R LOURIVAL COSTA, 572

04,315.383/0001-48 DISTRIBUIDORA COSTALTDA

Telefone:

(71)3395-3015

Ernail:

prmiciasconferffluol.com.br

Marca: SAN PItTRO

rabí"iconle:.SAN PIETRO

Modelo: .SAN PÍETflO' 1 ,T
Descrição: ShDrt (Fardamenlo Escoíãr) em Malha Helanca ColegiaL100% Polibm

Estado:

.MA

Gldáde: .

Paço do Lumiar

05.299.991/0001-31 EDUARDO MACHADO BALDI EIRELI

Marca: LOUCIC

Fabricante: LOUCIC

Modelo: LOUCIC

Descrição: Short (Fardamento Escolar) em, tvIalhaHelanca Colegial 100% PoliE

Estado: Cidade:

Vila Velha

Endereço:

R DEZENOVE, 17

Telefone:

(27) 3339-

ereço:

,28

RS 20,90 ;

da Cor azul Marinho com.Tam Idades Variados

Telefone:

(98) 3232-4940

R$308,00

ia Cor azul Marinho com.Tam Idades Variados

157

Email:

processo@embracon-es.corn.br

Ouaritidade

1 Unidade

Descrição

uniforme .

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

Inc. lArí. 5'^rící^'65dcC7dcJuihodc/l02J

Órgão: PREFEITURA MUNIICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA

Objeto: Pregão 01/2022 visando à contratação de empresa especializ;

fornecimento de fardamento escolar, para atender as demandas
unidades escolares do município de Governador Mangabeira-BA..

dc

Descrição: Uniforme Escolar - Calça escolar. Tamanhos diversos. Calça esc

confeccionado em malha helanca 100% poliéster. com gramad

(tolerância de +/-5%). Na cor azul royal. As costura.? do corpo d

em máquina overloque. A bainha do corpo deve ter 2,0 cm de larglira feita com
máquina galoneirp. Com elástico na cintura. As peças deverão es ar isentas de

qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. .As peças devem ser

embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes.

CatMat: 150345 - UNIFORME" ESCOLAR

Ob.servação

RS 48,00

no

Jas diversas

:olar

jra de 220 gr/m^

evem ser feitas

Data: 27/01 ,'2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP; .SIM

identificação: N°Pregão:12022 / UASG:933531

Lote/Item: 1/7

Ata: Ui3.k..A.ta

Fonte: wvAvcomprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade: 2.000

Unidade: Unidade

UF: BA

Relatório gerado no dia 25/02/2022 15:40:44 (IP: 186.194.15.227)
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CNPJ RAZAO SOCIAL DO L-ORNECEDOR

00773:352/000 íraa . JKM CÒMERCÍO INDUSERIÁ DE CQNFECCQESE S[lJ<-SCRí

Marca: própria ' : -Vv' • " ■/;"
Habricante:'próprio- '
Mbdelo: próprio:": " ' " —
Descrição: Calça escolar. Tamãrinosbiversos". Calçâ esòdiahcorjfeçbionadpierjl iTialha helancà,TO.Ü% poiiéster. copi grarTiaíúra;de220,gr7!TÍL.(tòÍef'ánGiá''dé
6.%}. Na cor azui royal: As costuras ilo corpo devem ser. feitas enf maquina riyeriQQcie.- A bainha dÓ Gorpo deve ter yi 'or!.i; de lardura:feita;comrmâqüiria:galon«
. Gom elástico na ciritura.. As peças deverão estanseritas dérquaiduerqeféifqquél:çdmrrrornétgià suá-adfe5ent3ç3d..As peçásdevem ser eiriBailadas' sèparâcia

LTDA

!'AL0R da proposta final

•ó*/ R$ 27,00 :

rnente em sacos plásticos transparentes.

Estado: 7 Cidade:
SE ;■ - Aracaju.

Endereço: . "
•R LARANJEIR.AS. 781

jNoniç de Cònt
. gristíano

03.230.915/0001-81

* VENCEDOR *

GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

:}

; Telefone: Ai V''
(79)S211-7509

Efnaii.

jeim,çamisás.@'gmai.l;cbm; i

R$48,00

Marca: Bull's

Fabricante: Próprio
Modelo: E,SGOl.AR
Descrição: 'Calça escolar. Tamanhos diversos. Calça escolar confeccionado em malha heianca 100% poliésler, com grarnalura de 220 gr/m^ (tolerância de +/-
5%). Na cor azul royal. As costuras do corpo devem ser feitas em máquina overloque. A bainha do corpo deve ter 2,0 cm de largura feita com máquina galoneira
. Com elástico na cintura. As peça.s deverão estar isentas de qualquer defeito que comprometa a .sua apresentação. As peças devem ser embaladas separada
mente em .sacos plásticos transpareníes," O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Produt
o ofertado é manufaturado nacional

Estado:

BA

Cidade:

Feira de Santana

Endereço:
R VEREADOR DEMOCRITO DE Li,MA SOARE

32.133,930/0001-00 ;WR B0LSAS È UNIFORMES EIRELI'

. Marca: ,WR BOLSAÍÍ E UNIFORME:
Fabricante:-WR ■ ■
fylodeio: UNÍFdRME ' ■/. ,. ; -i
Descrição:: Càlça esoolar. Tárnãnhrjs.divereós. Õálçs

'6

5%). Na'cor aziiFroyal.As-costurasdo.cqrpo devem sèr. feitas rám'máqiiina;Ove!
i.Com elástico na cintura. .As Reças devérão estar isentas de qualquer detéito q

■ miente em sacos plásticos transparentes. j- ■; .s

esèòiáf corifècoiõhadò.:è;Ti.n
ior
ie

Estado:'

MG

Cidade:

Uberaba,

Endereço: ■ - -
■ R CHARLEStON luis DA.'s1lVA,,80Í '

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais
/na / Trt. 5" c/a /N 65 de O,' da Julho de 2021

Órgão:

Objeto:

PREFEITURA MUNICIPAL DE -JECEABA

Registro de preços para futura e eventual aquisição de uniform
matriculados na,3 escolas que compõe a Rede Municipal de Ed
Município de Jeceaba..

Descrição: Uniforme escolar • CALÇA: Confeccionada em tecido piano, s
sarja 2x1, composição 100% poliésíer, sendo o fio trama = ne:f
cv %: 2,40 e urdume = lex: 9,32 / dtex: 93,19 / denier: 83,37 cv

gramatura de 139g/nF (±5%), sendo seu esgarçamento da cos
solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao
4, solidez da cor a fricrpão grau mínimo 4, na cor attiil, seguindo
em espectrofotômetro com fonte d65/l 0°, 1*40,39 / a* 0,63 / b'
laterais da calça, deverá ter uma faixa na cor amarela de 4 cm
de 0,5cm de ambos os lados, sendo a composição 100% polié:
130g/m^, conforme layout.Na frente da calça, no lado esquerdo,
aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8
sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática c
deverá possuir elástico com largura de 4,0cm, embutido e rebí^ti
de quatro agulhas ponto corrente. •

1 50346 - UNIFORME ESCOLARCatMat:

tu

CNPJ RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

33.580.T.TB/OÜOl -9 5.;; .OFF; GON FECCAQ LTD.A ■
VENCEDOR'

[U&ÍÍIS Relatório gerado no dia 25/02/2022 15:40:44 (IP: 186.194.15.227)
Código Validação: JXIkG8783RmxSDIOCgsdM6LLT7XoqSnbUxJYfa9%2bYi97iiSj9H68Ynqígz59hbv0
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAütenticidade? ' I
token=JXIk08783RmxSDIOCgsdM6LLT7XoqSnbLlxJYfa9%252bYi97uSJ9H68Ynqlgz59hbv0

Telefone:

(75) 3211-1000
Eniail:

ger.son(S)casae.spGrtiva.conn.br

lálhájhelàilca ilóo^.póíiésfejvcoixigrámaturá^de 220.gf/gií^;(fb!éfân&
lie, A bainhájdb'corpo deve ter'2id.ç!'nbe largura feita..com.niâquiria galonêírãK
çompròmeta a' sua apresentação. As,peças deveni set-efri'palâcÍ3S deparada; ; ;

Telefone;
(:i4) 3336-3929

para os alunos
,ição do

i

Ernall; . ■

licitacaogivvrbqlsaseunlfqrmésiçbrfiíbr;,:

RS 49,00

o sua estrutura

;9/tex:21,90/

1,74, com

a O.OOmm,

r grau mfnimo
eitura de cor

7,94.Nas

m viés branco

, gramatura

everá ser

de largura,
tjinta.Na cintura

D com máquina

Data; 20/01/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N''Pregão:742021 / UASG:984707

Lote/Item; /2

Ata: I ink Ata

Fonte: wwvv.comprasgovernamentais.gov.
br

Quantidade; 1.200

Unidade: Unidade

UF: MG

VALOR DA PROPOSTA FINAL

R$ 32,00 ;
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CNPJ RA2A0 SOCIAL DO FORNECEDOR

■Marca; Mar.ca Propiá . ■
Fabricante; FABRICAÇÃO PRÜPIÁ
Modelo: CALÇA ' '
Descrição: APRESENTAMÒS PROPOSTA DE PREÇOS PARA O ITEM, BEM CdtóO TEMO,? PLENO

:ÒPXIGIVEL1xlO TERMO DE RÈFEFIENCIA DÒ INSTRUMENTO CONVOCATeiF)
o, sendo sua estrutura sarja 2x1. composição 100% poliéstér; sendo o fió trr
87 / cv %: 1,74, com gramaíura de 139g/m? (±5%), sendo seu e.sgarçainento

jsuor.grau niínimo 4, solidez da cor aTricção tjrau míriimoTÇná cor àzul, Seguini
"^-37.94. Nas lalerais da calça, deverá ter urna faixa na,Gór áÍTiárela'ds4crn|q t
, grámatura :130g/m'. conforme layout. Na frente da calça; no lado esquerdo, di

VALOR DA PROPOSTA FINAL

CONHCOIMENTO EDECLÂRAMOSPLENp;i,NT:ENDIMENTO,Â:T';
io :(MÁRÇA' PRÜRIÂ).{CÒNFECÇÃ0 PR0PIÂ),CALCA: OonfèGciònada em tecido planT
rnír= ne:2ô.29/ tex: 21,90 / cv Is; 2,40 e urdume - tex:,9,327 dt'ex: 93,ÍS / denien.ás,,,
da costura O.QOmm. solidez de cor a lavagem dpmésticàgrau mjriimd 4, solidez ãp':;

io á leitüia de dor em espeqtroíotôrnetroçomToníe d557ldi;1^4p,39-,7ã*:U53 Ab í
m viés branco.de O.Scm de .ambos os ládos, sendo a.CorPpdsição .100% poliéslèr,.;
verá ser aplicado o brasão dõ rtiunicípiofcom as medidas dèPràsâo S .Èrn de laV-

.'gura, sendo e.sssP.plicadomelo processo.de impressão automática dé tinta.'.Najcintura deverá possuir elástico com iargura de 4,0cm; érjibutido e rebatido colrí
máquina de quatro agulhas ponto corrente, r- c-tr . • ■ \: -

Estado: Cidade: Endereço: .
RA Caetité ■ HUA.CÓpACABANA,.S/n:

Telefone: . . ■ Emáll: ■
■  ■ ■ I ■ I ■ . -.■
(77)9093-7452 " . ■ ; ta.tianeguimáraés,cfe@hotmail;oom.'

02.194.709/0001-09 JÚNIOR CÉSAR FORNALÊ

Marca: SPORTSII.K

Fabricante: JÚNIOR CÉSAR FORNALE-ME
Modelo: SPORTSILK
Descrição: CALÇA: Confeccionada em tecido plano, sendo sua estrutura sa
2,40 e urdume = tex: 9,32 / dtex: 93.19 / denier: 83,87 / cv %■. 1,74, com gramãtui
or a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez
ofotòmetro com fonte d55/l O", P40,39 / a* 0,63 / b* -37,94. ,Nas laterais da gak
mbos os lados, serndo a composição 100% poliésíer, gramatura 130g/m', copfc
o município, com as medidas de: brasão 8 cm de largura, sendo esse aplicado p
CO com largura de 4,0crn, embutido e rebatido com máquina de quatro agulhas

E.stado: Cidade: Endereço:
MG Lavras R RAIMUNDA MARQUES GUIMARÃES. 490

Q7.276.274/0001 -57 ' LEONARDO OLIVEIRA RABELO .;J; ■ i .) /.'i
Marca: AUGÜRI . ." / / ■;.
Fabricanl6:.AÜGURI , . . i.
Modelo: AUGURL ■ ; 'Çj / J i: :'.' ■, ' : ç r . ' ' ■■■Tv t '
Tlescrição: CONFORME EDITAL . ■ ■ . .

Estado: Cidade: ' ; Ende.reço:. . , ■ 1. • i. .
MG; - ' Belo Horizonte". . ÁV'vEREADOR CÍCERO ÍLDEFONSO, 1495

30.577,619/0001-24 MARIA ELiZABETH MOURA MORALES CO

Marca: PROPRl.A

Fabricante: MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECÇÕES EPP
Modelo PRÓPRIA

Descrição: CALÇA: Confeccionada em tecido plano, sendo sua estrutura sarj
2.40 e urdume ~ tex: 9,32 / dtex: 93,19 / denier: 83,37 / cv %: 1.74, com grama
or 3 lavagem doinéstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidet d
ofotòmetro com fonte d55/10*, 1*40,39 / a* 0,53 / b» -37,94. Nas laterais da c^lç:

) 2

R$ 33,00

xl, composição 100% poliéster, sendo o fio trama = ne: 26,29 / tex: 21.90 / cv %:
3 de 139g/rrir (+5%), sendo seu esgarçamento da costura O.OOmm, solidez de c
Ia cor a fricção grau mínimo 4, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectr
a. devera ter u.ma faixa na cor amarela de 4 em e um viés branco de ü,5cm de a
rme layout, Na frente da calça, no lado esquerdo, deverá ser aplicado o brasão d

pelo processo de impressão automática de tinta. Na cintura deverá possuir elásti
oonto corrente.

glome de Contato:
unioi César Foniale

Telefone:

(35)3821-1113
Email:

sporlsilktfflyahoo.com.br

Telefpnè: '
Í3])25Í 5-5526

.Kmai!" . /v : • ' ' 'r: ' c.;- a ' .
alconsu!torlacontabli@hoímaií.eom

MFECCOESEIRELI R$ 42.00

mbos os ladüs, sendo a composição 100% poliéster, gramatura 130g/m', cor
c município, com as medidas dc: brasão 8 cm de largura, sendo esse aplicadci
CO com largura de 4,0cm, embutido e rebatido com máquina de quatro agulhe
no mesmo tecido do corpo da calça, com máquina reta, medindo 12 cm de al
niernamente com maquina overloque ou interioque. Às barras deverão ser rei
lerna do gancho da costa, deve ser costurada uma etiqueta ern tecido tipo Th
endo ser uniformes e informar a razão social, CNf-^J, composição do tecido, si
a gramatura poderá ser de até 5%; e nas medidas de até 1,0 cm. a linha utilizc

<1, f;omposiçâo 10Q% poliéster, sendo o fio trama = ne;26.29 / tex: 21,90 / cv %:
uri! de 139g/m^ {15%), sendo seu esgarçamento da costura O.OOmm. solidez de c

a cor a fricção grau mínimo 4. na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectr
çu. deverá ter uma faixa na cor amarela de 4 cm e um viés branco de O.Scm de a

líotme layout. Na frente da calça, no lado esquerdo, deverá ser aplicado o brasão d
pelo processo de impressão automática de tinta. Na cintura deverá possuir elásti

s fionto corrente. Na parte detrás, do lado direito deverá ser costurado um boiso,
urà por 12 cm de largura (graduação para cada tamanho). Devera ser costurada i
lat das com máquina galoneira de duas agulhas com largura de 2.0cm. Na parte In

das separadamente em sacos piósticos transparentes. A peça deve estar isenta
preseníar amostra e laudos do lecido principal e dos forros emilidos por iaboi atório de análise léxlíl acreditado pelo INMETRO.

Estado:

PR

Cidade:

Jandaia do Sul

Endereço;
R PRIMAVERA. 80

,21.116.118/0001-50; EVOLÜGAG !MPORTACÂd:E COMERCIO l
EIRELI,", ' *

D

13 cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, dev
olos de lavagem, tamanho, ano e país de faliiícação. a tolerância de variação n
para a confecção é 100% poliéster n"120. Todas as peças deverão ser embala
de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A empresa deverá a

EV

Telefone:

(43) 3432-4912
Email:

liciíocoesme(Q)gmail.com

ESTUÁRIO E SEUS ACESSÓRIOS. / R342,PQj

Relatório gerado no dia 25/02/2022 15:40:44 (IP; 186.194.15,227) i
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CNPJ RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR ti VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca'. PRÓPrIA '• . ■, :: ■ i j '
Fabricante: PRÓPrIA ■ : . ' . I ■ j
Modelo: CALÇA- ' ' ' |
Descrição: CALÇA: Confeccionada em tecido piano, sendo soa estrotura sarja áxlj cornposiça&íQOíFj®iní*ífseiído o fio trama = ne:26 23 / tex, 21,90,' cv :
2,40 e ürdo,Tir> = tr::x 9,32 /dtex; 93,19,/ denier: 83,37 / cv,%; 1,74, corri .qramaiura dé 139g/nV (±5%), sendo seu eatjarr;ainento da costuraO.Óprnrrj, solidez de.d: ,

, or a lavagem domé.stica grau iriíniiTio,:4, solidez ao. suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, na cor. azul, seguindo a leitura decorem espectr;.
ofõlôirtet.m com Íonte d65..'10°, F40,39 / a* 0,63 / b*-37.94.'Na3 laterais da calça, deverá ter i.ima faixa nâ cor.arnarela .de 4 cim e urri viés branco de G,5crri.de a. •

■ rnbosoE lados, sendo a composição 100% poliéster. grai"natufa'130g/m-; confptrne layouL.Na frente da calça, no l.ádo,esquerdo, deverá ser ápl.icado o-bra'são: d.
o município com.as rnedidas de: brasão 8 cm de largura, sendo esse aplicado pélolprocesso de imp.-essão àutomálica de tinta; Na ciritura jeverà poss-uir.elásti
CO com largura de 4,Ocrn. embulido.e.rebafído qorn máquina dé. quatro agüihasiponto corrente. Na parte detrás dó lado direito deverá .sercOsturàdo.urn bolso, n.

. o mesmo tecido do corpo da calça com máquina reta-niedindo.l.2.ci"n de.altufajpor 1'2 cm de largura (graduação para.cada tarria.nho). Deverá sér costurada i.nje;:,
.rnamente coi"n máquina overloQue oii interloqúe. As barras de'verãd ser rebatidas con-j máqtjina galótieira de duas agulhas com lárgúra de'2,Õ'om. Na'parte inter
na do gancho da cosia deve ser costuradeunia ellquelaemTeoi.do tipo TNT, hfCQr.branca.;com os caracteres tipográflcDS dos: indicativos ha oor preta, devend"
b sér uniformes e iníormata razão social, CNPJ, composição dó tecido,'.símbolos cie la-yagem, tamanho, ano e país de iabricação, a tolerância de.variação na gr /
amatuia poderá ser de até 5%, é nas medidas de até 1,0 cm, a linha,utilizada páfá a confecção é-100% poliéster n°T2'0,'MABCA,/FABBICAi41'E:PRGPRIA

: Estado:

RJ

, Cidade:

São Goncalo

.Endereço:
' B SANTA PAULA, S/N '

Velefone: . ' Ernãil:

(1132492-2753 , .fbastoscohtabilidade@giTiaii.còrn

36.782,020/0001-09 NEX TÊXTIL ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA; RS 43,00

Marca: NEXTEXTIL

Fabricante: NEXTEXTIL
Modelo: TRADICIONAL
Descrição: CALÇA: Confeccionada em tecido plano, sendo sua estrutura sarja
2,40 e urdume = tex. 9,32 / dte.x: 93,19 / denier: 83,87 / cv %: 1,74, com gramaLt
cr a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez
ofotõmetro com fonte d65/l 0°, 1*40,39 / a-* 0,63 / b* -37,94. Nas laterais da ca ça,
rnbos -os ladn,s, .sendo a composição 100% poliéster, gramatura 130g/m=, confion

, composição 100% poliéster, s-endo o fio trama = ne:26,29 / tex: 21,90 / cv %:
■Je 139g/m' f±5%), sendo seu esgarçarnenlo da costura O.OOmrn, solidez de c
cor a fricção grau mínimo 4, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectr
deverá ter urna tai.xa na cor amarela de 4 cm e um viés branco de 0,,5cm de a
10 layout. Na frente da calça, no lado esqueido, deverá ser aplicado o brasão d

o município, com as medidas de: brasão 8 cm de largura, sendo esse aplicado belo processo de impressão automática de tinta. Na cintura deverá possuir elásti
CO corn largura de 4,0cin, enibulido e retoalido com máquina de quatro agulhas ponto corrente, Na parte detrás, do lado direito devera ser costurado um bolso,
no mesmo tecido do corpo da calça, com máquina rela, medindo 12 cm de altura por 12 cm de largura (graduação para cada tamanho). Deverá ser costurada i
níemamente com máquina overloque ou interloqúe. As barras deverão ser rebatidas com maquina galone.ira de duas agulhas com largura de 2,0cm, Na parte in
terna do gancho da costa, deve ser costurada uma etiqueta em tecido tipo TNT, r
endo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símb
n giamalura poderá ser de até 5%: e nas medidas de até 1,0 cm. a linha utihzap,
das separadamente em sacos plásticos transparentes. A ,neça deve estar iser'
presenlar an-iostra e laudos do tecido principal e dos forros emitidos por laboi atc no de análise têxtil acreditado pelo INMETRO.

Estado:

MG

Cidade:

Coronel Fabriciano

Endereço:
R MARIA DELFINA BENEVIDES, 1

.26,853.493/0001-87. . . ;WR LICITAÇÕES INDUSTRIA, COMERCIO;ii SfRVICõS LTDA
■ Marca: WR. . . .

Fabricante:-WR . ' ' ' • . .
Modelo: CALÇA.' , . . , ■ . ' ■ ' . ' ■ ' .T
Descrição: CALÇÁ: Confecciònada eni.tecido plano, sehdo sua estrutura sarj.
■2;-4p e urdurne -= tex: 9,32 / dtex: 93,19 / denier: 83,87 / Gv,%; T,74,'com gramat
or a lavagem doméstica grau mínimo 4, .solidez ao. suor grau rníninió 4, solidez d

2: ;1, composição lOO

a cor branco, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, dev
)los de lavagem, larnantio, ano e país de fabricação, a tolerância de variação n
oara a confecção é 100% poliéster n"120. "fedas as peças deverão ser embala
Je qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A empresa deverá a

1 elefone:

(31)9148-5543
Email;

nextextil2020@gmail.corn

R$;49;0Í)::

lÇpoliésier. sendo, o fio trama = ne; 26,29/ tex; 21,90 / çv %:
dè,139g/m^ (iSlí.). sendo seu es'garçarnento;da costura-OjOOmm, solidez, ce c

).cor a fricção grau mínimo 4, naicon azul, segtrindo à lêi.fura de cocem espectr:
ofotõmetro com fonte d65/10°, |''4Ü,39 / a' 0,63 / b* -37,94. Nas laterai.s da calça, deverá ter uma faixa na cor amarela de 4 cm é um viéá-branco d.è OjScrh d.èa
mbos os lados, sendo a composição 1130%" poliéster. gramatura 130g./m=,:.cor
o município, t;om as medidas de: brasão 8 cm db largura, sendo essè aplicado pciô.processò de Impressão áuíomática de tinta. Na cintura devefá possüir elástU
CG com largura de 4,0cm, embutiiJo e rebatido corn máquina, de quatro agLilhas ponto qorrenle.-

.Estádo: , Cidade: : Endereço:
■ÉS . Cariacica R AFONSO CLÁUDIO. 268

Norhedt C

ANA PAU

foi

LA

37.805,964/0001-31 ALEXANDRE COSME FERRAZ 01185022535

Marca: AR .SPORT

Fabricante: AR SPORT

Modelo: AR SPORT
Descrição: CONFORME EDITAL

me layout. Na frente da calça, no lãdo esquerdo, deverá,:sfer: aplicado 6 brasão d

intato: Telefone:

(27) 3074-3221
. Email: , : ■

i  licifacôeswa@'grnáil.oom':

R$ 49,00

Estado:

MG

Cidade:

Belo Honzonle

Endereça:
RUA PADRE PEDRO PINTO, 2976

11.250.876,/OÜOT-02 CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINl

Marca: çamila .. '
Fabricante: Camila ' . : : : .'. ■
Modelo:01/0i ■ . ■■
Dfe.scriçãq: CALÇA: Confeccionada em tecido plano,-sendò sua estrutura sai
2.40 e urdume = tex: 9,32 / dtex: 93:19/ denier: 83,87 / cy%: 1,74, com graniátu
or a lavagem dofnéstíca grau mínjnVo 4, solidez ao suor grau rfiínimo 4, solid
oíotômetro com fonte dès/l 0°. I'*4Ü,39 / a* 0,63 / b* -37..94. Nas laterais da sal
.mbos os lados, sendo á composição:100% poliéster, gramatura ,i 30g/ni-', cbnf
.o.municipip, opoi as medidas de: bra'são B cm de largura, sendo .esse.apliça(|o. i
CO com largura de Z.Ocín. embutido 'e rebatido còm máquina de quatro agulhas

Telefone:

(31)9526-4062
Email:

alexandrecferr3Z@gniail.üom

R$5Ò.0Ò,Í

!xl, tdmRòsição lOblí. poliéster, sendo qfio trama --rié;2.6i29 /-tex; 21,90.7
a de 139g/m* (±5%), sendo seu esgarçaménfo da.costura òiòòmrn, solidez de.c.;.,
da cora fricção.graü minimo 4,.ha corázüLseguindçá Jeijüra He cor èm espectfÇ,;
á.ideverá ter. unia faixa na cor ãmarélã dé 4 cm e um viés:brahçò'de b.Scm dera
irme layout. Na frénte.da calça, no ládo esquerdo, deverá ser aplicado o brasão d '
lelo processo de impressão auíómáticáide tinta...Na 'cintura deverá possuir elásti;
pobto corrente. ■ ". ' ' ■ ' >

Relatório gerado no dia 25/02/2022 15:40:44 (IP: 186.194.15.227) I !
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCgsdM6LLT7XoqSnbUxJYfa9%2bYÍ97uSJ9H68Ynqlgz59hbv0
http://wvvw.bancodeprecos.ccm.br/CertifiGadoAutenticidade? I |

I5]Sí!b& token=JXIk08783RmxSDIOCgsdM6LLT7XoqSnbLixJYfa9%252bYi97uSJ9H68Ynqlgz59libvO 20/45



CNPJ RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

Estado; Cidade: Endereço;. ■ ;•

.MG Borroso . ="AV>REFEÍTÔ;-GENES10GRACÀNO.469 "

24.637.735/0001-01 ZENITE COMERCIAL LTDA

deConlalo: •

j Cristina.Pereira

Marca: MARCA PRÓPRIA

Pabricanle: MARCA PRÓPRIA

Modelo; MARCA PRÓPRIA

Descrição: CALÇA: Confeccionada em tecido plano, sendo sua estrutura sar

2.40 e urdume = lex: 9,32 / dlex 93,19 / denier 83,87 / cv % 1,74, com gram

Telefone:

(32)3351

!DA PROPOSTA FINAL

wnuniforméçii^/an.oo.com.^br'

A
R$ 54,00

la 7x1, composição 100% poliéster, sendo"&*íia,íl2£Uí»*<Tie:26,29 / tex: 21.90 / cv %:
tu a de 139g/rn^ (±5%). sendo seu esgarçamenlo da costura O.OOmm, solidez de c

or 3 lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4. solidez da cor a fricção grau mínimo 4. na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectr
ofotòmelro com fonte dGB/IO", (MO.39 / a* 0,63 / b*-37,94. Nas laterais da calça, devera ler uma faixa na cor amarela de 4 cm e um viés branco de G.5cm de a
mbos os lados, sendo a composição 100% poliéster. gmmatura 130g/m^, conforme layout. Na frente da calça, no lado esquerdo, deverá ser aplicado o brasão d
o município, com as medidas de: brasão 8 crn de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinto. Ma cintura deverá possuir elósti
CO com largura de 4,0cm, embutido e rebatido corn máquiita de quatro agulhas ponto corrente. Na parte detrás, do lado direito deverá ser costurado um bolso,
no mesmo tecido do corpo da calça, com máquina reta, medindo 12 cm de altura por 12 cm de largura (graduação para cada tamanho). Deverá ser costurada i
nternamente com iriáquina overioque ou interloque. As barras deverão ser rebatidas com máquina galoneira de duas agulhas com largura de 2,0cm. Na parte in
terna do gancho da costa, deve ser costurada uma etiqueta em tecido tipo TNT, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, dev
endo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação, a tolerância de variação n
a gramaíura poderá ser de ate 5%; e nas medidas de alé 1.0 cm. a linha utilizada para a confecção é 100% poliéster n"l 20. Todas as peças deverão ser embala
rias separadamente em .sacos plásticos transparentes. A peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A empresa deverá a
presentar amostra e laudos do tecido principaí e dos forros emitidos por labcratório de análise têxtil acr-editado pelo INMETRO.

Estado:

MG

Cidade:

Ribeirão das Neves

Endereço:

AVENIDA AMILCAR P AbSt uE SOUZA, 68

1Ò.638.444/0Ò01-00 UNIFORMÉS DIAS EIRhLI

Marca: DM' ' •

í-abricante: DM . • . ' ' '

Modelo'Calça . •-

Descri.ção;'CALÇA:'Confeccionada em tecido plano, sencló sua estrutura sar]
2,4Q e urdume = tex; 9,32 / dtex 93,19 / denier: 33,37/,cv%: 1.74, cbm grsrna
òr.^a lavagem dóméstica.grau mínimo 4, solidez aó suór grau. mínimo 4. solide
ofotòmetro com fonte d55/l 0', í*40;39 / a* 0.63 / b*.-37,94.,Nas laterais da ciiç.

- rn_bos os lados,-sendo a composição4:00%.poliéster, grannatura-.lGpg/m^, òoíífo i
o mtinicípio, com as medidas de: brasão 8 crh dê largura, sendo esse aplicado p(
CO com largura de 4,0cm, erhbuiido e rebaíido com máquina de quatro.agulhc s

<

, Estado:".

• MG.

Cidade:

Divinópolis

Endereço:

^RUA BAHIA 1680

Telefone:

(37)3222-4832-

15.534.841/0001-55 G.F.CONFECCOES LTDA

Marca: GF

Fabricante; GFC0NFECC0E3

Modelo. PADRÃO

Descrição: CALÇA: Confeccionada em tecido plano, sendo sua estrutura sarj
2.40 e urdume = te.x. 9,32 / dlex: 93,19 / denier. 83.8/ / cv %: 1.74, com gramat
or a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solide
ofotômelFO corn fonte d&5/102 l''4Ü,39 / a"'-' 0,63 / -37,94. Nas latei ais da c;

mbos os lados, sendo a composição 100% poliéster, gramatura ISOg/m^, con
o município, com as medidas de: brasão 8 cm de largura, sendo esse aplicado
CO com largura de 4.0cm, embutido e rebatido com máquina de quatro agulha
no mesmo tecido do co'po da calça, corn máquina rela. medindo 12 cm de alt

Nome de Contato: Telefone: Email:

CRISTINA (31)3624-4926 zeníLecomercial(â!yahoo.com.br

::R$58,0P;

 1; compdsição Í00% políéslèr, sendo a fio trama = ne:26i29,/tex; 21.90/ cy-^: ;;
de 139g/m';{±5%), sendo seu esgarçàmento da costuro 0,00mm; splidéz dê c ; ■
cor a fricção grau j-níninio 4, na cor azul,'seguindo s leiturs.de cor em especó- ',

, cieverater uma faixa na cor amarela ded crn é um.-riés.branco.de 0,5cni dè à ■

me layQut, Náifrenté da calça, no lado esquerdo, deverá sei; aplicadop brasãa.d .
iálo processo de linpressãQ automática de tinta. Na cintura deverá póssuir elásti
ponto córiente; ' ' ■ i, ■■

da.

) 321:2-3477..

Cmail: ■.

finanpeirddiasnneilp(a)grnail:çoiTi--

RS 58,50

2) i, composição 100% poliéster, sendo c fio trama = ne:26,29 / tex: 21,90 / cv %:
.ira de 139g,'m' (tS%), sendo seu esgarçamenlo da costura O.OOmm, solidez de c
dn cor a fricção grau minimo 4. na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectr

IçE. deverá ter uma faixa na coi amarela de 4 cm eum viés branco de 0,5cm de a
orne layoiil. Na frente da calça, no lado esquerdo, deverá ser aplicado o brasão d
pe o processo de impressão automática de tinta. Ma cintura deverá possuir elásti
ppnto corrente. Na parte detrás, do l.ado direito deverá ser costurado um bolso,

por 12 cm de largura (graduação para cada tamanho). Deverá ser costurada i
nternamente com máquina overioque ou interloque. As liarras deverão ser rebptidas com maquina galoneira de duas agulhas com largura de 2.0cm. Na parte in
terna do gancho da costa, deve ser costurada uma etiqueta em tecido tipo TNjT, r
endo ser uniformes e informara razão social. CNPJ, composição do tecido, siinb
a gramatura poderá ser de até 5%: e nas medidas de até 1,0 cm. a linhaa  utilizada
das separadamente em sacos plástico.s tran.sparentes. A peça deve estar isenta
presentar amostra e laudos do tecido principal e dos forros emitidos por labor 3tõ

Estado:

PR

Cidade:

Maringá
Endereço:
R VALPARAIS0,31£

38.478.458/0Q01-23 • UNIFOBT COMERCIO ECONFEGCAO DO VESTUÁRIO LTDA

Marca: marca própria ■ . • ■ ' '
Fabricante: marca própria
Modelo: calça - '
Descrição: CA1.Ç,A: Confeccionada em .tecido piano, sendo sua estrutura sarja
2,40 e urdume = tex 9,32dtex: 93.!'9./ denier: 83,87 / cv %: 1 ,J4, com graniatt
or a lavagem doméstica gi au mínimo 4, solidez ao suor grau minimo. 4. solidez
ofotòmetro com fonte d65/10". 1140,39 / a* 0,63 / b*,-37,94: Nas.iáteiais da dal
mbos os lado.s...sendo a composição 100% poliéster, gramatura .1 SOg/ni.-, confofr
ornunicípio, com as medidas de: brasão Sç-m de largura; sendo esse.aplicado péf

■ CO com largura de 'I.Ocm. embutido e rebatido commáquina de quatro agulhas pc

2x , composição 1,

la cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, dev
)los de lavagem, tamanho, ano e pais de fabricação, a tolerância de variação n
aara a confecção é 100% poliesíer n''120. Todas as peças deverão ser embala
)e qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A empresa deverá a
rio de análise têxtil acreditada pelo INfvIETRO.

Telefone:

(44) 3023-8098
Email:

giconfec@Qmail.com

.R$:64;.90

Estado: . Cidade , (Endereço; • ' . ■
PR Apucsrana AVÉNiOA CARLOS SOHMIDT; 486.

24.728.467/0001 -10 N. S. KARYDI EIRELi

00% poliester, sendo o fio trama = ne:25,29 /:.tex:"21.90 / cv%: j
je 139g,Ú!i7(±5%), sendo seu esgorçainento-da costura 0;00nim, sóiídèz de C;;;,
cor,a fricção grau minimo 4, na :cor azul, sèguindo a leitura de cor em espectr,
deverá ter urnalfaixa ns Goramarela de 4 cm.e urn viés branco de 0,5cm de a' •
ie layout. Ná frerite da calça, no.lado esquerdo, deverá serapliçado o brasão d.
) processo de impressão.aútomatica de tinta. .Na cintura ciêyerá possuir elásti /
intocoirente,.

Telefone:

(43)3422--12?9
Ernail: : ; - ,
unifort.:pr(fflgn-:iaiLcorfi '

Relatório gerado no dia 25/02/2022 15:40:44 (IP: 186.194.15.227)
Código Validação; JXII<08783RmxSDIOCgsdM6LLT7XoqSnbLixJYfa9%2bYi97uSJ9H68Ynqlgz59hbv0
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade? ! '

ÍHÍ^3E& token=JXIk08783RmxSDiOCgsdM6LLT7XoqSnbLixJYfa9%252bYi97uSJ9H68Ynqlgz59hbv0

R$ 64,93
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CNPJ RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

CO com largura de 4,0cm, embutido e rebatido com maguina de quatro agulhas
no mesmo tecido do corpo da calça, com maquina rela, medindo 12 cm de a tui

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Própria

Fabricante: Própria

Modelo: Própria

Descrição: "CALÇA: Confeccionada em tecido plano, sendo sua estrutura sapa
2,40 e urdumo = tcx: 5,32 ! dlex: 93,19 / denier: 83,87 / r:v %: 1,74, com grame tiii
or a lavagem domrística grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínírno 4, solidi
ofotõmetro com fonte d55/10°, 1*40.39 / a* 0,63 / b* 37,94. Nas laterais da c,

mbos os lados, sendo a composição 100% poliésíer, çjramatura 130q/mL co
o município, com as medidas de: brasão 8 cm de largura, stíndo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta. Na cintura deverá possuir elásíi

2x I. composição 100% põífSTén sendo o fio trarna = ne:26,29 / tex: 21,90 / cv %:
a de 139g/m-" (±5%), sendo seu esgarçarnento da costura O.OOmm, solidez de c
Ia cor a fricção grau mínimo 4, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectr
!, deverá ter urna faixa na cor amarela de 4 cm e um viés branco de 0,5cm de a

me layout. Na frente da calça, no lado esquer do, deverá ser aplicado o brasão d

sento corrente. Na parte detrás, do lado direito deverá ser costurado um bolso,

a por 12 cm de largura (graduação pára cada tamanho). Deverá ser costurada i
nternarnenle com rnáquina overloque ou interloque. As barras deverão ser rebatidas com máquina galoneira de duas agulhas com largura de 2,0cm. Na parte in
terna do gancho da costa, deve ser costurada uma etiqueta em tecido tipo TljfT.ina cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, dev
endo ser uniformes e informar a razão social, CNP.J, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país rie fabricação, a tolerância de variação n
a gramatura poderá ser de até 6%: e nas medidas de até 1,0 cm. a linha utilizada para a confecção é 100% poliésfern^l 20. Todas as peças deverão ser embala
das separadamente em sacos plásticos transparentes. A peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A empresa deverá a
presentar amostra e laudos do tecido principal e dos forros emitidos por laboratório de análise têxtil acreditado pelo INMETRO."

Estado:

-SP

Cidade:

Bragança Paulista

Endereço:

ROD BENEVENUTO MORE fTO. 1664

Nome de Contato:

nícolaos

Telefone:

(11)4102-7786

Email:

cksoiucoesífflbol.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

ino. I Ari. 5° d:r IN 65 ds 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM .SUCESSO DO SUL

Objeto: Constitui objeto deste PREGÃO o REGISTRO DE PREÇOS pará ft

de uniformes escolares para os alunos municipais, destinados E

R$ 42,88

do Deparlannento de F.di,icação Cultura e Esporte, conforme qua

especificações e condições descritas no Termo de Referêncií

Anexo I deste Edital..

Descrição: Uniforme escolar - CA1_ÇA - tamanhos 02 ao 14, conforme e:

Tamanhos e quantidades serão definidos pelo Departamento

CNPJ RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

32.310.985/0001-48 PROMAC COMERCIAL LTDÀ , , i -.

Marca: MARCA PRÓPRIA . Ã; . ' ̂ ■ i. . i
.Fábricante: MARCA PRÓPRIA /.•' ' " ■ . ; :
Modelo: UNIDADE i ' -j ; . / . .'.iV.l
béscrição: ."CAI..Ç.A- tarriahhos O?çao 14, eonfornie especificações. Táinanrioè e

-Estado: ..Cidade: '. Endereço: : ■ Telefone:

ÃL . ■ Maceió AV iylEMINO MARCELO, 92- . (82)9942-1290/

turas aquisições

o atendimento

lidades,

cinstsnte do

cificações,

Educaoão.

05.404.458/0001-20 SANDRA REGINA ALINO DA SILVA CORNEI

*VENCEDOR*

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: PRÓPRIA

Modelo: CALÇA ESCOLAR
Descrição: CALÇA - tamanhos 02 ao 14, conforme especificações. Tamanhos

Estado:

PR

Cidade:

Cornéiio Procópio

Endereço:

H RIO DE JA

08.915.256/0001-30 , OX COMERCIAL LTDA

'Marca:-DAVERY;' ' - .. ■ Ã '
Fabricante: DAVERY . . ■

■dvlpdelo'ÍCONFÇRME,DESCB|TlVODÒÉDITAL tc- . .
.. Descrição:. CON.formE DESCRÍTíVO pQ EDITAL

Estado:

PR

Cidáde: ' ; ,
Campo Mourão

■Éndereçò:/
. R-MATO GROS.S 1

NH

Data: 29/11.'2021 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N"Pregão:7g2021 / UASG;989979

Lote/liem: 1/11

Ata: .üllkAía

Fonte: w/ww.comprasgovernamentais.gov.
br

Quantidade: 400

Unidade: Unidade

UF: PR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

;  ' ■■ i ■ : ■tÍÊ • ■ R$ 22,00: ^

quantidades .serãqidefinidos pel.oiDé'partamento de Educação;"- -i

■  . . Email: ,- .
Í82Í.8841:-1T290 - L' gefénciá@pronqaccòinéfcial'.'ço'rntbr--:

PROCOPIO

uantidades serão definidos pelo Departamento de Educação.

Telefone:

R$ 24,00

IRO, 35 (043) 5231-232

:r$3o;oo:I

27.116.740/0001-44 . C, 1. CONFECCOES EIRELI

970

■ 'íelefonè: - / •- ,
(44) 97304300

R$ 34,29

Relatório gerado no dia 25/02/2022 15:40:44 (IP: 186.194.15.227)
Validação: JXIk08783RmxSDIOCgsdM6LLT7XoqSnbLixJYfa9%2bYÍ97uSJgH68Ynq!gz59hbv0

http://www.bancodeprecos.com.br/CertiflcadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDIOCgsdM6LLT7XoqSnbLixJYfa9%252bYi97uSJ9H68Ynqlgz59hbv0 22/45



CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: CLUB IMPACTO

Fabricante: CLUB IMPACTO

Modelo: UNIFORME

Descrição: "CALÇA - tamanhos 02 ao 14, conforme especificações. Tamanho: tuamidades serão definidos pelo Departamento de Educação.

Estado:

PR

Cidade:

Maringá

Endereço:

R PROFES.SOR LAURO EDUARDO WERNECK, 787

Telefone:

(44) 9815-9051

30.577.619/0001-24 MARIA ELIZABETHMOORAMORALESGONFECCOES EIRELI .:R$35:00i

Marca: PRÓPRIA ■ . ■' L-j. . ■'
Fabricante; MARIA ELIZ.ABETHtMOURAMORALESCÓWI-ECÇÕESE:PP.' .;;'
M.odelo: PROPFiiA ' . . V ' -
Descrição: CALÇA - larrianhós 02 ao" 14, conforme especificações. Tamanhoá efluánlidades serão definidos pelo Departamènto de Educação.

Estado:'. ; .Cidade; .Endereço.:,. ", j Telefone: : ' : Eniail; . . - c
PR- '■■ ■ Janciaia doSuL ' ' R PRIMAVEfRA, 80 ' ■ 1 (43).3432-4912 licii3Cdesrne@giTiàil.cóm

42.868.813/0001-48 CAPTIVE IND E COM LTDA

itiarca: IMARCA PRÓPRIA
Fabricante: CAPTIVE

Modelo: CONFORME DESCRITIVO DO EDITAL
Descrição: CALÇA - tamanhos 02 ao 14, conforme especificações. Tamanhas e quantidades serão definidos pelo Departamento de Educação.

RS 39,00

Estado:

PR

Cidade:

Bom Sucesso do Sul

Endereço:
R PRESIDIO BORBAS. 720

15.534.841/00.01-56 GiF.CONFÉCCOES LIDA'/

' Marca: GF . " ' ■ ' ' • ■-L ' . .
Fabricante: GF CONFECÇÕES . 4 - • ( '
Modelo; PADRÃO ' > '. ■ ■ ■ ' • ■ . . :
Descrição: CALÇA - tamanhos 02 ád 14, confo.rme especiíicações. Tamanho

Esladò:

PR

Cidade:

Maringá
, Endereço:

"  R VAtPARAISO,3!8

18.036.328/0001 -23 PONTOCOM BRINDES LTDA

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIA
Modelo: PRÓPRIA
Descrição: CALÇA -tamanhos 02 ao 14, conforme especificações. Tamanhc

Estado: Cidade: Endereço: Nome dr
PR Francisco Beltrão R DIONISIO SPESSATO, 132 DOIJGLA'

03.159.962/0001-85 .GALERIA DOS ESPORTES-EIRELI

Marca: ívlARCA PRÓPRIA' ■ ■ ■ , ' : .
- Fabricante: PRÓPRIO'

■ Modelo: MODELO próprio' : ', "Ã, ' ,' . . ' .ó;; ' 'v .
Descrição: CALÇ.A - tarnanhos 02 ao .1.4. conforme especificações. Tamanhos

Estado. Cidade:

PR . . . Maringá.
EndereÇo:
R VltoRIÁ. 338 '

Noitie de Contato:

• ANDERSON :

35.927.779/0001 -70 TA- INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS

Marca: BA

Fabricante: BA

Modelo: BA
Descrição: CALÇA -tamanhos 02 ao 14, conforme especificações. Tamanh:

Lstado:

PR

Cidade:

Indianópoíis
Endereço:
■AV TUPINAMBAS. 552

Nome de Conta

JOÃO PAULO

32.296.995/0001-76 V. LOMES DO NASCIMENTO E CIA LTDA

Telefone: Email:

(46) 8402-7465 sabinofb(Blhotmaii.com

'Í8S41:.:1Q'

quanlidádes serão definidos pelo Depártámento de Educação.^

Telefone: ! ■ - Eniail; . ,
(44) 3023-8098 gfcòrifecíffigmail.Gom ; ,.; ■

R$ 42,í

quantidades serão definidos pelo Departamento de Educação.

ontato: Telefone: Email:

(46) 3524-7757 licitacaopontocombrindes@hotrnail,com

RÔABfOOÃ

quantidades serão definidos pelo Depârtannento de Educação. .

.Telefone: . . . Erriail:. ^

;(44) 30.33-1350 /galeriá.dosesRqrtes@hqtm.áil,cõrn •

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: PRÓPRIA ' T . ' ' ' ;
fModelo: 2021
Déscrição: CALÇA•: tamanhos 02 aó 14. conforme èspeeificáções. Tamanhos

Estado:

w.'
cidade:

Rosário do lyaíf
. Endereço:
.AVENIDA SAO.PAUI

10.242.466/0001-57 G.HC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDAÍ

RA O VESTUÁRIO LTDA

: quantidades serão definidos pelo Departamento de Educação.

R$ 52,77

to:

CI-IESKI E SILVA

Telefone:

(44)9919-9947
Email:

pcpl (ffietiknorle.com

: R$54,00':

s quaritidádés.serão definidos pelo Départamentò de Educação;

. . . . Tèlefõhe: .. . v
J. 69! ■ ■ ' ' • ' (43! 8803-8446 '

■Í5)?5

Relatório gerado no dia 25/02/2022 15:40:44 (iP: 186.194.15.227) :
Código Validação: JXik08783RmxSDIOCgsdM6LLT7XoqSnbLixJYfa9%2bYi97uSJ9H68Ynqlgz59hbv0
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticldade? i
token=JXIk08783RmxSDiOCgsdM6LLT7XoqSnbUxJYfa9%252bYi97uSJ9H68Ynqigz59hbv0

RS 54,77
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Marca: GHC

Fabricante: GHC

Modelo; CALÇA

Descrição: CALÇA - tamanhos 02 ao 14. coníorme especificações. Tamanhos

Estado: Cidade: Endereço:

MG Rio Novo R E2EQUIEL RIBEIRO GUiMARAES. 338

01.19.4.89070001-82 ; FIBRÂ.TOP ÜNIRORMES iWDtJSTRÍA E COMERCIO.TEXtiL EIRELI

Marcai Própria :

Fabricante: Própria ■

Modelo: Confórrrie Êclital.

Descrição: CALÇA -tamanhos 02.ao.1 <),'conforrne especificações; Tarrianh:os;|: quantidades serão'definidos pelo Departaniento de;Êdudsççioií,

Estado: Cidade:, Endereço: ' Telefoiie: Email: ■ • V

5 quantidades seràí)

Telefone:

(32) 3274-1506

—  VALOR DA PROPOSTA FINAL

Departamento de Educação.

Email:

ghc@ghcuniformes.com.br

FÍ$'54;7r

SC , Vídeira RNÍCOUÜ CAVON. 160\ ;(49) ' f (43) .3563-1508;: : Tibratop.textil@gnriãil.cóiTif

32.133.930/0001-00 WR BOLSAS E UNIFORMES EIRELI

Marca: BOLSAS E UNIFORME

Fabricante: WR

FvIodelo: CALÇA
Descnção: CALÇA - tamanhos 02 ao 14. coníoime especificações. Tamanhos e quantidades serão definidos pelo Departamento de Educ

Telefone: Email:

(34) 3330-392.9 licitacao@wrbolsaseunifornies.com.br

fcsi.ado: Cidade:

MG Uberaba

Endereço:

R CHARI.ESTON LUIS DA SILVA, 801

R$ 54,77

24.604.841/0001-02, ft DE SOUZA TRENTO." ;• 'd.' ■

.Maroá: própria : ..

Fabricente; proprio: ' ; / : ■ , ■

■iVIodeio: escolar L, 3 : , ' -'.v:
Descrição: CALÇA-tamanhos 02 ap Id/cònforme especificações. Tamanho

Estado: .

:  ;SC .
Cidade-

Tndaial ■'

.(Endereço; . . ' .
RÜAITA,JAI, 123 :

.Telefone:
. (47) 3019- B854

R$'54;7f;^

4 aritidades serão definidos pelo Dcçoartamentõ de EduÇaçlô;:

■ Êrnail: , .
rdesbuzáanifo.rniés@hotmati.coÍTi '■

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Pi"opo.stas Finais
/ric. IA'!. 5^(ia !N65 07de Juiho de2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de uniformes escolares,

uniformes para servidores e rouparias para utilização das secre .arias municipais.
Descrição: CALÇA - CALÇA PROGRAtMA ESCOLA 2030, MICRO FIBRA COM FORRO,

DIVERSOS TAMANHOS, BOLSOS EMBUTIDOS NA LATERAL E UM BOLSO

TRASEIRO, COM COR A DEFINIR EM TOM DE AZUL MARINHO, C ONFECCIONADA
EM TECIDO MICRO FIBRA 100% POLIESTER, TIPO DE LIGAM[;N""0 (SARJA),
GRAMATURA 240 GRAMAS./LINEAR E/OU 150 GRAMAS/fvl2, O LORRO DEVE
SER CONFECCIONADO EM MALHA 100% POLIESTER TIPO f|vNHO. A CINTURA
DEVE POSSUIR ELÁSTICO COM LARGURA DE 4,0 CM EMBUTIDO E REBATIDO

R$41,98

INO EMBUTIDO,

ULHA COM

COM MÁQUINA ELASTIQUEIRA DE 4 AGULHAS E CORDÃO IN FE
BOLSO FACA LATERAL REBATIDO EM MAQUINA RETA DE 01 AC
FORRO DA MESMA COR E TECIDO. MAS LATERAIS DEVERÁ TER UM

VIÉS/FILETE 100% POLIESTER DE 0.5 CM DE LARGURA EM TOlyl AMARELO COR
A DEFINIR, EMBUTIDO, E PESPONTADO COM MAQUINA 02 AGULHAS, AS
BARRAS DAS PERN/XS DEVEM SER REBATIDAS COM LARGURA bt 02 CM E
COSTURAD.AS EM MÁQUINA RETA E FORRO INTERNO EMBUTIDO, OS
GANCHOS FRONTAL E TRASEIRO TAMBÉM DEVEM SER PESPoJilTADOS EM
MÁQUINA DE 02 AGULHAS. A PEÇA DEVERÁ SER TODA COSTURADA
INTERNAMENTE EM MÁQUINA INTERLOQUE. PARA CONFECÇÃO DA PEÇA
DEVERÁ SER UTILIZADA LINHA 100% POLIÉSTER, NA COR DO TECIDO, A LOGO
DO PROGRAMA DEVERÁ SER SILKADA NA PARTE DESCRIÇÃO C|OMPLETA NO
EDITAL

Data: 22/03/2021 09:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SiM

Identificação: M°Pregão:212021 / UASG:987555

Lote/Item: /5

Ata: Li,ok...â.ta

Adjudicação: 04/05,/2021 15:04

Homologação; 14/05/2021 14:14

Fonte: wvAv.comprasgovernamentais.gov
•br

Quantidade: 500

Unidade: Unidade

UF: PR

CatMat: 151064-CALÇA

CNPJ RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

18,036,328/0001-23 .PONTOCOryl BRINDES LTDÁ .
*VENCEDORt: ■ " ■ r-"b

VALOR DA PROPOSTA FINAL

■  1 ■ .R$-29,68A

Relatório gerado no dia 25/02/2022 15:40:44 (IP; 186.194,15.227)
Código Validação; JXIk08783RmxSDIOCgsdM6LLT7XoqSnbLixJYfa9%2bYi97uSJ9H68Ynqlgz59hbvO
http://www.bancodeprecos.com.br/CerlincadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDIOCgsdlVi6LLT7XoqSnbLixJYfa9%252bYI97uSJ9H68Ynqlgz59hbv0 24/45



CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: PRÓPRIA . . ; "

Fabricante: PRÓPRIA

Modelo: PRÓPRIA . ' - " F : ' A ■

Descrição:' CALÇA PROGRAMA ESCOLA, 2030, MICRO FIBRA COM FORRÓ, DIVÈRS03 TAMANHO>s^LS'(íÍ"EM^^0.S NA LATERAL E UM BOLSO TRASEIRp
, COM COR A DEFINIR EM TOM.DE AZUL MARINHO,.CONFECCIONADA EIvÉTECio.Ô MICRO FIBRA 10&!fia©4tÉ»TÍR. TIPÒ DE LIGAMENTÓTSAHJAtíGRAMAtü:
RA240 GRAMAS/LINEAR E/OU 150 GRÂMAS/M2. O FORRO.DEVE SER CONFECCIONADO EM MALHA 100% POLIESTEBTIPO.FAVINHO. A.CINTURA DEVE POS
SUIR ELÁSTICO.COM LARGURA DE 4.0 CM EMBUTIDO E REBATIDO COM MÁQIJIINA ELASTIQUEÍRA.DE 4 AGULHAS E CORDÃO INTERNO EMBUTIDO..BOLSO .FÃ

■CA LATERAL REBATIDO EM MÁQUINA RETA DE 01 AGULHA COM FORRO.DÁ L^ESMA COR E TÈCIDO; NAS LATERAIS DEVERÁ TER UMI VIES/FILETE 100.% PQLI
ÉSTER DE 0.5 CM DE LARGÜR.AFM TOM AMARELO COR A DEFINIR. EMBUTIDO, E PESPONTADO COM MAQUINA'02 AGULHAS. AS BARRAS DAS PERNAS DEV; "
EM SEP, REBATIDAS COM LARG'URA:DE 02 CM E GOSTURADAS EM MÁQUINA RETA E FORRO, INTERNO EMiBüTIDO: OS^GANCHOS FRONT AL ETRASEIRO TAM/
BEM DEVEM SER PESPONTAOOS EM MAQUINA DÊ 02 AGULHAS. A PEÇA DEVERÁ SERTÓDA COSTURADA IN FERNaMÊNTE EM MÁQUINA INT EHLOQÜE, PAR
A CONFECÇÃO DÁ PEÇA DEVERÁ SER.UTILIZADA UNHA: i:G0%'P0LIÉSTER, NÃÍCOR DO TECIDO. A I.ÕGO DO PROGRAMA DEVERÁSER SILKADA NÁ.PARTE DR/'
scRiçÃo completa Np'EDITAL ..; .. . ' ' "■ ,

Es.tado: Cidode: '. Endereço: . .. . . . Nome de Conlatò Telefone:, Emsil: ■ . -
PR ' ■ ' Franciseo'Beltrão ' -R DIONISIO SPESSATO, T32 ' ' DOUGLÁS:-; ' (46) 3524-7757 ç; licitãcaop.ontocbrnbrirides(®hotmail;.GbrTi:- ' ' '

13.304.528/0001-04 TOP BRAZIL TÊXTIL EIRELI

Marca: TP

Fabricante: TP
Modelo: CALÇA
Descrição: CALÇA PROGRAMA ESCOLA 2030, MICRO FIBRA COM FORRO, DF
, COM COR A DEFINIR EM TOM DE AZUL MARINHO, CONFECCIONADA EM TE:
RA 240 GRAMA.S/LINEAR E/OU 150 GRAMAS/M2. O FORRO DEVE SER CCNFECCilONADO EM MALHA 100% POLIESTER TIPO FAVINHO. A CINTURA DEVE POS
SUIR ELÁSTICO COM LARGURA DE 4,0 CM EMBUTIDO E REBATIDO COM MAC
CA UTERAL REBATIDO EM MAQUINA RETA DE 01 AGULHA COM FORRO DA ME
ESTER DE 0,5 CM DE LARGURA EM TOM AMARELO COR A DEFINIR, EMBÜTICO
EM SER REBATIDAS COM LARGURA DE 02 CM E COSTURADAS EM M.ÁQUINA RE
BÉM DEVEM SER DESPONTADOS EM MÁQUINA DE 02 AGULHAS. A PEÇA DEVEF

UIN

Estado:

SC

Cidade:

Águas Frias
Endereço:
R LUDOVINO PALOMBIT, 425

IIC

A ELASTIQUEÍRA DE 4 AGULH.AS E CORDÃO INTERNO EMBUTIDO. BOLSO PA

A CONFECÇÃO DA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA LINHA 100% POÜÉSTER, N|A qOR DO TECIDO. A LOGO DO PROGRAMA DEVERÁ SER SILK.ADA NA PARTE DE
SCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL

R$ 29,77

•SOS TAMANHOS. BOLSOS EMBUTIDOS NA LATERAL E UM BOLSO TRASEIRO
O MIGRO FIBRA 100% POLIESTER, TIPO DE LIGAMENTO (S.ARJA), GRAMATU

;MA cor E TECIDO. NAS LATERAIS DEVERÁ TER UM VIES/FILETE 100% POLI
E DESPONTADO COM MAQUINA 02 AGULHAS. AS BARRAS DAS PERNAS DEV
TA E FORRO INTERNO EMBUTIDO. OS GANCHOS FRONTAL E TRASEIRO "TAM

Á SER TODA CO.STURADA INTERNAMENTE EM MÁQUINA INTERLOQUE. PAR

Telefone:

(49) 8811-8829
Email;

topebrasil@gmoil.com

07.434.746/0001-52 FS INDUSTRIA E COMERCIO .DE UNIPGRM

.Marca: univest , ■ . , , " '
FabrlcantB:.FSlNDEGOMDEUNIFORMÉS . .' ; '
Modelo: calça programa escola' ' • ' . ' :
Descrição: CALÇA PROGRAMA ESCOLA 2030, MICRO FIBRA COM FORRO, D
, COM COR A DEFINIR EIvi.TÓM PE AZUL MARINHO, CONFECCIONApA EMQítCI

■ RA 240 GRAMAS/LINEAR E/OU 150'GBAMA.S/M2. O FORRO DEVÉ SÊr'cONFE1:
SUIR ELÁSTICO COM LARGURA DE 4,0 Ctví EMBUTIDO E REBATIDO COM IvlÁQU

'.CA LATERAL REBATIDO'EM MÁQUINA RÈTA DE 01 AGULHA COM FORRO.D.A
ÉSTER DÉ 0.5 CM DE LARGURA EM TOM. AMARELO COR A DEFINIR, EMBUTI

VL

PERIQR DA PERNA ESQUERDA pAFRENTE:(DE QUEM VESTE).'AS .PEÇAS DE
OMPOSIÇ.ÃO DO TECIDO EM PERCENTUAIS E INST.RUÇÕES DE CONSERVAÇ

• NTE EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO NA PARTE EXTERNÂ IDENTIFICAÇÃO
ITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. DFVERÁSER.-FORNECipO

Estado: Cidade. Endei'eço:i . . "' ■ Nbrne.deCt
'SG . " ' Videira " RXVDEN0VEMBR0,'787'- ' ' EDSON "

LTDA, R;$ 30.98

 RSOS TAMANHOS, BOLSOS EMBUTIDOS NA LATERAL E-UM BOLSO TRASEIRO
10 MICRO FIBRA 100% POLIÉSTER, TIPO DE.UGAM'ÉNTÓ (SARJA), GRAMATIJ ■ .
CIONADO EM MALHA 1,00% POLIESTER TIPO FAVINHO, A CINTURA.DEVE PDS :
NA ELASTIQUEÍRA DE 4 AGULHAS E CORDÃO INTERNO EMBUTIDO, BOLSO FÁ

m'ÉSMA COR .t tecido'. N.AS LATERAIS DEVERÁ TERÃJM.VjÈS/FILETE 100% POLI:.';
i'0 E .PESPONTADÜ COM MAQUINA 02'AGULHAS. AS BARRAS DAS PERNAS DÈV ' ,

EM SER REBATIDAS COM LARGURA DE 02 CM È COSTURADAS EM MÁQUJNÁ.RET.A E F0RnO:iN.'rERNO EMBUTIDO. OS GANCHOS FRONTAL E,TRASEIRO.-TAM )
BÉM DEVEM SER PESPONTADOS EM MÁQUINA DÉ.02AGljLH.AS. 'APEÇA DEVERÁ SER TODA COSTURADA INTERNAMENTE EM MÁQUÍNÁ INTERLOQUE, PAR
•A CONFECÇÃO DA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA UNHA I 00%.POLiESTER, NA DOR DO TECIDO. A.LOr/Ó DO PROGRAMA DEVERA SER SILKÁDA NA PARTE-SU '

VERÃO TER ETiqUETA UNIFORMES IDENTIFICANDO MARCA/CNPJ, TAMANH.Ò. C,
IE AMO DE EÃ'BRIGAÇÃ'0;'CADA PEÇA DEVERÁ SER EMBALADAINDIVIDUALME.,

OO TAMANÍIO. TÒDAS.-AS PEÇAS DEVERÃO ESTAR'ISENTÃS;DÉQÜALQUER' .DEFE "
gOSTAMANHOS:.02.ÁO 14 (ÍN,FANTO-JUVENiL):E PR AO M.(ADULTb) ' •. •. .;ú

■nli ■ Telefòne:'

: (49)' 3533-2805''
'Email: ■ ^ ■- '
fsuniforme.s@formaílò;'coni.br.-

R$ 32,5026.747.679/0001-70 VALDOMIRO PEIXOTO DE OLIVEIR.A

Mnrca: vsi>c jeons
Fabricante; vsixjeans
Modelo: Fco Beltrão
Descrição: GALGA PROGRAMA ESCOLA 2030, MICRO FIBRA COM FORRO, [jjlVIRSOSTAMANHOS, BOLSOS EMBUTIDOS NA LATERAL E UM BOLSO TRASEIRO
, COM COR A DEFINIR EM TOM DE AZUL MARINHO, CONFECCIONADA EM TEC IDO MICRO FIBRA 100% POÜÉSTER, TIPO DE LIGAMENTO (SARJA), GRAMATU
RA 240 GRAMAS/LINEAR E/OU 150 GnAMAS/M2. G FORRO DEVE SER CONFECCIONADO EM MALHA 100% POLIESTER TIPO FAVINHO. A CINTURA DEVE POS
SUIR ELÁSTICO COM LARGURA DE 4,0 CM EMBUTIDO E REBATIDO COM MÁQUINA ELASTIQUEÍRA DE 4 AGULHAS E CORDÃO INTERNO EMBUTIDO. BOLSO FA
CA LATERAL REBATIDO EM MAQUINA RETA DE 01 AGULHA C-OM FORRO DA MESMA C;OR E TECIDO. NAS LATERAIS DEVERÁ TER UM VIÉS/FILETE 100%, POLI
ÉSTER DE 0,5 CM DE LARGURA EM TOM AMARELO COR A DEFINIR, EMByijlDÒ, E PESPONTADO COM MAQUINA 02 AGULHAS. AS BARRAS DAS PERNAS DEV
EM SER REBATIDAS COM LARGURA DE 02 CM E COSTURADAS EM MÁQUINA RETA E FORRO INTERNO EMBUTIDO, OS GANCHOS FRONTAL E TRASEIRO TAM
BÉM DEVEM SER PESPONTADOS EM MAQUINA DE 02 AGULHAS. A PEÇA DEVERÁ SER TODA COSTURADA INTERNAMIENTE EM MÁQUINA INTERLOQUE. PAR
A CONFECÇÃO DA PEÇA DEVERÁ SER l iTILIZADA LINHA 100% POLIÉSTER,
SCRICÁO COMPLETA NO EDITAI.

E.stado:

PR

Cidade:

■Santa Helena

Endereço:
R CIPRESTE, 1121

Telefone:

(45) 993ú

NA COR DO TECIDO. A LOGO DO PROGRAMA DEVERA SER SILKADA NA PARTE DE

63/ (4 5) 99I I-7631

32:947.40.1/0001-40 K.B. BRASIL INDUSTRIAECOtvlERCIO Df .CpNFECCOESEIRELI

1

Email:

vsrxconfeccoes@gmail.corn

■R$3áyô;
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CNPJ RAZÀO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

IVÇRSOStAMANHÕS.BOLSOSEMBLiTIDOSNALATEBAL-É UM-BOLSO tRASEIBQ:-
pOWlCflO FÍBRA;10Õ% PÒLiÉSTER/flRO DE UG_AiylENTQ.(SABdA),GRAMATU;

• Marca: PRÓPRIA . ' • ' '

Fabricante: PRÓPRIA ' , . , ' ■ ■ . ■

MódelbrCONFECÇÃO ;
■ Descrição: TALQÀ PROGRAMA ESCOLA 2030Ov1ieBO FIBBACOM FORRO'
, COM COR ADEFIMIR EM TOM DE AZIJL MARINHO, CÓNFECCIO.NADAIEM J

RA 240 GRAMAS/LINEAR E/OIJ150 GRAMAS/M2. O FORRO'DEyE.SEB CONFEéCIÒNADO EM MALHA 100% POLIESTER TIRO FAVINHÒ-ÃCÍNTIJRÀ DEVE POS'
SUIR EUSTICO COM LARGURA DE 4,0 GM EMBUTIDO E REBÃnDO GQ.M INA ELASTIQUEIRA DE 4 AGULHAS E CORDÃO,iNTERNO ÉMBUTFIbg. BOLSO FA
CA LATERAL RÈB.ATIDG EM.M.ÁQUINA RETA DE 01 AGULHA ÇOM FORRO .D/j MESMA COR ETECÍDOí NAS LÁTÉRAIS DEVERÃ TERiUM ViÉS/FíLETt .100%POLL
ÉSTER DE 0,5 CM DELARG.ÜRA EM. TON/l-AMARELO COS A DEFINIR, EMBUTIDO,. E.PESPÓNTADO'CO.MMAQ'ÍJINÃ:02 AGULHAS. AS BARRASlDAS PERNAS BÈV'' -
EM SE.R REBATIDAS COM LARGURADE 02 CM E COSÍ URADAS EM MÁQUINA RETA E.FORRO INTERNO EMBUTipO„ÒS GANCHOS FRONTÁLE TRASEIRO TAM '
BÉM DEVEM SER PESPOLsfADOSc,M:MÃOU!NA DÊ 02 AGÚLH AS. A.PEÇA deverá SER TODA .COSTURADA INTERNAMENTE EM MÁQUNA I UtRLOQUE. B.ARG
A CONFECÇÃO DA PEÇA DEVE:RÁ SER;UTlUZAdA I.INHÀ'100% POLIESTER, FIAÍCOR DO TECIDO. A LOGO DO PROGRAMA DEVERÁ SER SI ADA nÁ RAHTEDá;-
SCRIÇÃOCOMPLETANOEDITAL". . ■ Aj.-! A' . l A ' ■ ^

Estado:

PR

" Cidade.

•Jandais do Sul

EridetèÇo: A

RUA DR GLEMENTINO S PUPPI, 273

10.590.496/0001-54 ZOOM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEqCQES LIDA

Marca: ZOOM

Fabricanle: ZOOM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES
Modelo. CALÇA
Descrição: CALÇA PROGRAMA E.SCOLA 2030

Estado:

SC

Cidade:

São Miguel do Oeste

Endereço:

R LAURO GRAEFF, 355

No

JU

27.595,202,/0Ò0V02 . R: DE Lj.M.Á DESENVOLVIMENTO PRÕFISSIO

. Marca: RECIPROCA '

Fabricante: RECIPROCA

Modelo: CALÇA
Descrição: CALÇA PROGRAMAESCOLA 2030, MICRO FIBRA ÇOM FOR,RO, D VE

Téleforie

• (43) 9933 3

RS 35,00

de Conlalo:

NO

Telefone:

(49)3621-3904

Email;

2oom.3dm(a)hotmail.com

vIAL : .R$35:0Õ..

Rsps TAMANHOS, BOLSOS EMBUTIDOS NA LATERAL E Li.M .BOLSO.TRAS.EiRG
.ÇOM.CÜR ADEFINIR EM TOM DE.AZUL MARINHO; CONFEGCÍONALIA EMTÉCDO MICRO:FIBRA.100% POLIÉStER. TIPÒ DELIGAMENTOllSAtljA); GRAIylÁtU.L:
RA 240 GRAtdAS/LINEAR E/OU. 150,GRAMAS>M2. O FORRO DEVE'SER CONFEGCIÓNADO EM MALHA 100% POLIESTER TIPO FAVINHO: AOINTÚRA DEVE PÓR;
SUIR ELÁ.STICO COM iJ\RGURA DE 4,0 CM EMBUTIDO E REBATIDO COM MÁQÜ
CA LATERAL REBATIDO EM MÁQUINA RETA DE 01 AGULHA COM FÓRRO DÁ
ÉSTER DE O.S.ÇM DE 'lARGURA EM TOM AMARELO COR ADEFIMIR, EMBUTIpO,
EM SER REBATIDAS COM;LARGURA DE 02 CM E COSTURADAS EM MÁQUIN/, R
BÉM DEVEM SER RESPONT.ADOS EM MÁQUINA DE 02 AGULH.AS. A PEÇA DE
A CONFECÇÃO DA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA LINHA 100% POLIESTER, F
PERIOR DA PERNA ESQUERDA DA FRENTE (DE QUEM VESTE): AS PEÇAS DE'
OMPOSIÇÃO DOTECIDO EM PERCENTUAIS E INSTRUÇÕES.DE CONSERVAÇ,
NTE EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO NA PARTE EXTEFÍ.NA IP.ENTIFICAÇ.ÃÓ
ITO QUE COMPROMETA A .SUA APRESENTAÇÃO. DEVERÁ. SER FORNECIDO NO.
- 600 UNO

NA ELASTIQUEIRA DE 4 AGULHAS E CORDÃO INTERNOiEMBUTIDO: BOLSO FA

M(tSMA.COR E TECIDO. NAS LATERAIS DEVERÁ TER UM .yiÉS/F|UETE 1,00% POLI-
E.PE.SPONTADO'CpM MAQUINA 02 AGULHAS! AS BARRAS DAS.PERNAS OEVÇ.
ETÁ E FORRO INTERNO EMBUTIDO.pS.GANÇHOS FRONTÁL ETRASEIRÒ"TÁM- ■

/EfíÁ SER TODA COSTURADA INTERNAMENTE EM MÁQUINAÍNTÉRLOQUE. PÀR'-
pR DO TECIDO.. A LOGO DO PB0GRAty1A:DEV'ERA SER SILKApA' NA PARTE.SU. ..

/ElfiÃO TÉR ETIQUETA.LINIFORMES.IDENTIFICAN.DO MARCA,'CNPJ, TAMANHOíC;

Estado.

SP

Cidade:

Bragança Paulista

Endereço: .;
R CORRUIRA, 70

EAN-ODEFABRICAÇAO: CADA PEÇA DEVERA SER EMBALADA íNDIVIDUALME:;:
Tamanho. TODÁS AS peças deverão estar isentas dE:qualquer défe'
TAMANHOS: 02 AO 14 (INFANT0PUVEN|L}.Ê PP AO M (ADULTO), EDUCÁÇÂq: ■

Telefone:

■ (11)2277-5037

■ Email: - ■ ;

limadiieito@hofmail.com

R$ 35,00

3S0S TAMANHOS, BOLSOS EMBUTIDOS NA LATERAL E UM BOLSO TRASEIRO

23,603.476/0001 -12 ALFAIATARIA DE UNIFORMES EIRELI

Marca: alfaiataria de unifo

Fabricante: alfaiataria de uniformes

Modelo: conforme o editai

Descrição: CALÇA PROGRAMA ESCOLA 2030, MICRO FIBRA COM FORRO, DIVE
, COM COR A DEFINIR EM TOM DE AZUL MARINHO, CONFECCIONADA EM TECIÍIO MICRO FIBRA 100% POLIÉSTER, TIPO DE LIGAMENTO (SARJA), GRAMATU
RA 240 GRAMAS/LINEAR E/OU 150 GRAMAS/M2. O FORRO DEVE SER CONFkcblONADO EM MALHA 100% POLIESTER TIPO FAVINHO. A CINTURA DEVE POS
SUIR ELÁSTICO COM LARGURA DÊ 4,0 CM EMBUTIDO E REBATIDO COM MÁQUINA ELASTIQUEIRA DE 4 AGULHAS E CORDÃO INTERNO EMBUTIDO. BOLSO FA
CA LATERAL REBATIDO EM .MÁQUINA RETA DE 01 AGULHA COM FORRO DA MESMA COR E TECIDO. NAS LATERAIS DEVERÁ TER UM VIÉ-S/FILETE 100% POLI

ÉSTER DE 0,5 CM DE LARGURA EM TOM AMARELO COR A DEFINIR, EMBUTIDO,Ie PESPONTADO COM MAQUINA 02 AGULHAS. AS BARRAS DAS PERNAS DEV
EM SER REBATIDÍíS COM LARGURA DE 02 CM E COSTURADAS EM M.ÁQUIN/V BETA E FORRO INTERNO EMBUTIDO. OS GANCHOS FRONTAL E TRASEIRO TAM

BÉM DEVEM SER PESPONTADOS EM MÁQUINA DE 02 AGULHAS. A PEÇA DE'VEBÁ SER TODA COSTURADA INTERNAMENTE EM MÁQUINA INTERLOQUE. PAR
A CONFECÇÃO DA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA UNHA 100% POLIÉSTER, NA COR DO TECIDO. A LOGO DO PROGRAMA DEVERÁ SER SILKADA NA PARTE DE
SCRICÃÜ CO,MPLETA NO EDITAL

Estado:

MT

Cidade:

Rondonópolis

Endereço:

R RIO GRANDE Dü SUL, 1376 (6()

■ 28.844.636/0001-39' -ELO TÊXTIL LTDA.

Te. efone:

3423-5364

Email:

nfagotti@alfaiatariadeuniformes.com.br

R$ 38,99.

1^8
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CNPJ RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

Marca: PRÓPRIA ' ;
Fabricante: PRÓPRIA ■ : . , ,

Modelo: CONFORME EDITAL . ■ ■

Descrição: CALÇA PRÔGRAMA.ESCOLA 2030, MICRO FIBRA COM FORRQ,
, COM COR A DEFINIR EM TOM DE AZIJL MARINHO, CONFECCIONADA EM

CA LATERAL REBATIDO EM M.ÁQUINÀ-RETADE OT AGULHA COM FORRO DiA MESMA ÇÒR ETECIDO. NAS LATÉRAIS-qÉVERÁTER^üMMrÈ&FÍtETÈ.l
ÉSTER DE 0,5 CM DE LARGURA EM TOM.AWARELÜ COR.A DEFINIR. EMBUflDO, E PESPONTADO COM MAQUINA 02 AGULHAS. AS BARRAS DAS PER

VALOR DA PROPOSTA FINAL

LITIDOS NA LATERAL EiUM BOLSOTRASElROLdiversos TAMANHOS,!
rEÇIDO MICRO FIBRA ÍOCÜ.POLIÉSTER, TIPO DÈ LIGAMENTO (SARJA), GR.AMATÜ-A

RA 240.GRAMAS/LIN,ÉAR E/OÜ 15Q GH.AMAS/M2. O FORRO DEVE SER CONFt CCIONADO EM MALHA 100%'POÜESTER TÍPO FAVINHOLA.CINTÜRÀ DEVÈPQSfç
SUIR ELÁSTICO COM LARGURA DE 4.Ò CM EMBUTIDO E REBATIÔO COM IVijÁQVjINA ELASTIQUEIRA DE ÁAGULHAS EGORDÃOiINTERNQ EMBUflDÕ. BOLSOTA; :

ÜOiPdÜT;
rnasdev,:'-

■EM SER REBATIDAS COM LARGURA DE 02 CM E COSTURADÁS EM-MÂQUirílA^RETA E FORRO INTERNO .EMBUTIDO. OS GANCHOS FRONTAL ETRASEIROTAM"
BÉM. devem .SER PFSPONTADOS EM MÁQUINA DE 02 AGULHAS.. A PEÇAÍOS VERÁ SER TODA.COSTUHApA INTERN.AMENTE EM MÁQUINA INTERLÓQÜE, PAR '
A CONFECÇÃO DA PEÇA DEVERÁISER UTILIZADA LINHÁJOOíAROlIÊStERjNAÇOR OQTECrOp. A LÒGO;üb PROGRAMA DEVERAGER SÍLKADA NA PARTEbEÍ,
SCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL 'V . . ' - ■TV'O • T . ' .L; ' V ' ■ , ■; • ' T" ■ T '■■ ■TT.
Estado:
PR -

Cidade: ■. '■

Santa Tere.ta do Gesta:

Enderè.ço: ;
RDORIVALSQNCELa, 10

Nbme dé Cóntsto:. ;
. HENRIQUE V : " ;

releípne: '
.(45)3231-1555 :

Ehiaíl: ; ■■
eiqtextil,0@gmaiLeGhi

27.743.380/0001-00 ANDREANTONIO SABINO RS 39,00

Marca: MARCA PRÓPRIA .

Fabricante: CAPTIVE 1
Modelo: CONFORME DESCRITIVO DESSE EDITAL ; !
Descrição: CALÇA PROGRAMA E-SCOLA 2030, MICRO FIBRA COM FORRO. DIVERSOS TAM.ANHOS, BOLSOS EMBUTIDOS NA LATERAL E UM BOLSO TRASEIRO
. COM COR A DEFINIR EM TOM DE AZUL MARINHO, CONFECCIONADA EM ■ijEdlDO MIGRO FIBRA 100% PCLIÉSTER, TIPO DE LIGAMENTO (SARJA). GRAMATU
P.A 240 GRAMA-S/LINEAR E/OU 1 50 GRAMAS/M2. O FORRO DEVE SER CONFECCIONADO EM MALHA 100% PÜLIESTÊR TIPO F.AVINHO. A CINTURA DEVE POS

SUIR Ei_ÁSTICO COM LARGURA DE 4,0 CM EMBUTIDO E REBATIDO COM M/jvQljllNA ELASTIQUEIRA DE 4 AGULHAS E CORDÃO INTERNO EMBUTIDO. BOLSO FA
CA LATERAL REBATIDO EM MAQUINA RETA DE 01 .AGULHA COM FORRO D^ MESMA COR E TECIDO. MAS LATERAIS DEVERÁ TER UM VIÉS/FILETE 100% POLI
ÉSTER DE 0,5 CM DE LARGURA EM TOM AMARELO COR A DEFINIR, EMBUTIDO, E PESPONTADO COM M.AQUINA 02 .AGULHAS. AS BARRAS DAS PERNAS DEV
EM SER REBATIDAS COM LARGURA DE 02 CM E COSTURADAS EM MÁQUIlIa ^ETA E FORRO INTERNO EMBUTIDO. OS GANCHOS FRONTAL E TRASEIRO TAM
BÉM DEVEM SER PESPONTADOS EM MÁQUINA DE 02 AGULHA.S. A PEÇA DEVERÁ SER TODA CO.STUR.ADA INTERNAMENTE EM MÁQUINA INTERLOQUE. PAR
A CONFECÇÃO DA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA UNHA 100% POLIÉSTER, 4A COR DO TECIDO. A LOGO DO PROGRAMA DEVERÁ .SER SILKADA NA PARTE DE
-SCRICÃO COMPLETA NO EDITAL

Estado:

PR

Cidade:

Francisco Beltrão

Endereço:
R ELIAS SCALCO. 327

Non

AN D

02.538.222/0001-98 LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA

Marca: Própria - ■
Fabricante: Próprio - ' . :
Modelo: próprio .' ■ . . ' . - .
Descrição: CALÇA PROGRAMA ESCOLA 2030, MICRO FIBRA COM FORRO, DIVf

Je Contato:

RE

Telefone:

(46)3524-5008
Emall:

sabinofbginoimail.com

.R$:44;95/

RSOS TAMANHOS, BOLSOS EMBUTIDOS NA LATERAL E UM BOLSO TRASEIRO '
. COM COR A D.EFINIR EM TOM.DE AZUL MARINHO. GONFECCION.ADA EM TECIDO MICRO |-IBRA.TOÜ% POLIESTER,.TIPO DE LIGA.MENTG:($ARJ.A). .GR.A.MATU
RA 240 GRAMAS/LINEAR E/pU 150 GRAMAS/M2, O FORRO DPZÉ SER CONf EQ
SUIR ELÁSTICO COtvl LÀRGURA DE 4,0 ÇM EMBUTIDO E.REBATIDO GOM MÀ
ÇA.LATER.AL REBATIDO EM MÁQUINA REtA DE OTAGULHA C0iy1;F0RR0:DA
ÉSTER DE 0.5-CM DE LARGURA EM.TO.M AMARELO COR A DEFINIRi EMBUTI
E.M SER REBAtiDAS COM LARGURA DE 02 CM E COSTURADAS EM W.AQUlNÀ R
■BÉM DEVEM SER PESPONTADOS-EM MÁQUiNA DE 02 AGULH.AG. A'PEÇA

CIONADO EM .MALHA 100% POLIESTERTIPO.FAVINHOrA.CINTURADEVE POS .
3U NA ELASTIQUEIRA DE 4 ÁGULHAS EbORDÃO INTERNO EMBUTIDO. BOLSobA;
MESMA CÒR .E TECIDO.. NAS LATERAIS DEVERA TER ÜM.VIÉS/FILÉTÊ 100?S PÓLÍ;: .:

É PESPONTADO COM:MAQÜ1NA02.Á6ULHAS. AS BARRAS DAS PERNAS OEVT?
[T.A E FORRO INTERNO EMBUTIDO.'OS.GANCHOS FRONTAL E fRASÉÍRO.TAM
1ÂSÉB TODA COSTUBAOA INTERNAMENTE EM MÁQUINA INTERLOQUE.^PART-.

30

ACONFECÇAO da PEÇA DEVERA SER UTILIZAD.A LINHA,100% POLIÉSTER,.N A ÇOR DO TECIDO. A LOGO DO PROGRAMA DEVERA SER SILKADA.NA PARTE SU:
PERIOR DA PERNA ESQUERDA DA FRENTE (DE QUEM VESTE). AS PEÇAS DE
OMPÜSIÇÁO DO TECIDO EM PERCÈNTÚAIS E INSTRLIÇQÉS DE CONSERVAÇÃO
MTE EM SACO PLASTICO'. CONTENDO, NA PARTE,EXTERNAlDE'N riFlCÀÇÁp.T30
1 10 QUE comprometa Á SUA APRESENTAÇÃO. DEVERA SÉp, FÒRNECIDO NO-'

/EP

Estado:

PR

Cidade:

..Curitiba

Endereço: - ■
R IPIRANGA, 203

Nome.de Coni

Ana'Paula /

at

ÃO.TER ETIQUETA UNIFORMES IDENTIFICANDO MARCA/CNPJ, TAMANHO;'^-:;
E.ANQ DE FAB.RICAÇÃo! CADA PEÇA DEVERÁ SER.EMB.ÁtòpÁ INDIVipÚALMÈ.T
TAMANHO. TODAS AS PtÇftS-DEVERÃO ÉSTARISENTASDE QUALQUEB,D'EpÈ'
;t"Amanhos. 02 ao. lÁ (infantò-juvenil) é p'p ao m(adíjlto). ■/:'■

.Telefone:

(4T) 3248-0006
Emall: •%;' .TV-

. licit<3lecrüz.'coÍTi:br:

R$ 47,0007.045.994/0001-01 ROSILENE TONATTO SPAZZINi

Marca: PROTY

Fabricante: PROTY

Modelo- PROTY
Descrição: CALÇA PROGRAMA ESCOLA 2030, MICRO FIBRA COM FORRO. Dl
, COM COR A DEFINIR EM TOM DE AZUL MARINHO. CONFECCIONADA EM TEjCIIÍO MICRO FIBRA 100% POLIÉSTER, TIPO DE LIGAMENTO (SARJA), GRAMATU
RA 240 GRAMAS/LINEAR E/OU 150 GRAMAS/M2. O FORRO DEVE SER CONFECCIONADO EM MALHA 100% POLIESTER TIPO FAVINHO. A CINTURA DEVE POS
SUIR ELÁSTICO COM LARGURA DE 4,0 CM EMBI.ITIDÜ E REBATIDO COM MÁqt.)INA ELASTI()!.JEIRA DE 4 AGULHAS E CORDÃO INTERNO EMBUTIDO. BOLSO FA
CA LATERAL REBATIDO EM MÁQUINA RETA DE 01 .AGULHA COM FORRO DA MESMA COR E TECiDO. N.AS LATERAIS DEVERÁ TER UM VIÉS/FILETE 100% POLI
ÉSTER DE 0.5 CM DE LARGURA EM TOM AMARELO COR A DEFINIR. EMBUTIDO. E PESPONTADO COM MAQUINA 02 AGULHAS. AS BARRAS DAS PERNAS DEV

VERSOS TAMANHOS, BOLSOS EMBUTIDOS NA LATERAL E UM BOLSO TRASEIRO

EM SER REBATIDAS COM LARGURA DE 02 CM E COSTURADAS EM MAQUINARE
BÉM DEVEM SER PESPONTADOS EM MÁQUINA DE 02 AGULHAS. A PEÇA DET/EF
A CONFECÇÃO DA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA UNHA 100% POLIÉSTER, NA C
SCRICÃO COMPLETA NO EDITAL

Estado:

RS

Cidade:

Erechim

Endereço:
R FREDERICO 02ANAN. 83

.06.299.991/0001-31 : EDUARDO MACHADO BAEDI EIRELI

TA E FORRO INTERNO EMBUTIDO. OS GANCHOS FRONTAL E TR.ASEIRO TAM

Á .SER TODA COvSTURADA INTERNAMENTE EM MÁQUINA INTERLOQUE. PAR
OR DO TECIDO. A LOGO DO PROGRAMA DEVERÁ SER SILKADA NA PARTE DE

Telefone:

(54)3520-3410
Emall:

morlassfSimorlass.com.br

, RS 47,00..

jg Relatório gerado no dia 25/02/2022 15:40:44 (IP: 186.194.15.227)
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CNPJ RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca:LüUCIC

Fabricante: LQiJClC ■ ■ ■

Modelo: LOUCIC . ,-/
Descrição: CALÇA PROGRAMA ESdOLA 2030, MICRO. FIBRA COM FORRO,-BIVERSOS TAS!»Nüa&B®CSÔS EMBUTIDOS.NA LATERAL E UM BOLSO TRASEIRO,
COM COR A DEFINIR EM TOM DE AZÜL MARINFIO, CONreCCKONADAÉM TCCOOT/iíCRO FIBRA 100% POLIÉSTER. TIPO DE LIGA.MENTO (SARJA) GR.AMaTUR- ,
A 240 GRAMAS/LINEAR E/OU TBQ GR AMAS,'M2. O FORFSO.DEVE SER.CONFEC ,ÍQNÁDO EM MALHA 100% PÓLIESTERtlPO FAVINHO; A CINTURA DEVE POSS"
UIR ELÁSTICO COM LARGURA DE .4,0 CM EMBUTIDÒ E REBATIDO COM MÁcjuiNiA ELAGtiQUEIRA DE 4 AGULH.AS E CORDÃO INTERNO EMBUTIDO. BOLSO-FA;;,
CA LATÉRÂL REBATIDO EM MÁQUINA RETA DE 01 AGULHA COM FORRO DA MESMA COR E TEGÍÓoLNAS LATERAISOBVERÁ TER UM ViÊS.'FILETE 100% POLI;
ÉSTER DE 0.5 CM DE LARGURA EM TÓM AMARÊLÚ COR A DEFINIR", ÉMBÜTÍÒq,.E PESPÓNTADO COM MAQUINA 02 AGULHAS. AS BARRAS.DAS PERNÁS DEV
EM SER REBAriDAS COM LARGURA DE 02,CM E COSTURADAS EM MAQUÍnU RETA E FORRO INTERNO ÈMBUTIDG. OS GANCHOS FRON.tAL E TRASEIRO TAM
BÉM DEVEM SER PESPONTADOS EM,MAQUINA DE 02 AGULHAS. A PEÇA DI-VLRÁ "SER TODA COSTURADA INTERNAMENTE EM.MÁOUlNA.INTERLOQut PAR
A CONFECÇÃO PA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZ.ADA iJNHA:TdO% PõijÉSTÊR: NA|cÒR DÒ TÊCIDOLÂ LOGO DO PROGRAMA DEVERÁ SERSILkÀDÁ NA PARTEDF ̂ ■
SGRIÇÃO COMPLÉTA.NO EDITAL i ; : ■ ■ ' , , L ' T ■ ' " "

Estado:

ES

Cidade:

Vila Velhd

: Endereço:

•R DEZENOVE, íf
Telefone: V

127)3339-5157

EnTail:

. processo@)embracon-es.com.Dr/

29.114.237/0001-85 MALU INDUSTRIA E COMERCIO DE EPTS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI RS 47.00

Marca: MARCA PRORPIA ! ;
Fabricante: M INDUS TRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES , ;
Modelo: CALÇA ! i
Descrição: CALÇA PROGRAMA ESCOLA 2030, MICRO FIBRA COM FORRO. ClvénSOS T.AMANHOS. BOLSOS EMBUTIDOS NA LATERAL E UM BOLSO TRASEIRO
. COM COR A DEFINIR EM TOM DE AZUL MARINHO, CONFECCIONADA EM TECibo MICRO FIBRA 100% POLIÉ.STER, TIPO DE LIGAMENTO (SARJA), GR.AMATU
RA 240 GRAMAS/LINEAR E/OU 150 GRAMAS/M2. 0 FORRO DEVE SER CON|'ecIcIONADO EM MALHA 100% POLIESTER TIPO FAVINHO. A CINTURA DEVE P03
SUIR ELA.STICO COM LARGURA DE 4,0 CM EMBUTIDO E REBATIDO COM MÁ

CA LATERAL REBATIDO EM MAOUINA RETA DE 01 AGULHA COM FORRO DA

ÉSTER DE 0.5 CM DE LARGURA EM TOM AMARELO COR A DEFINIR, EMBUTIDO
EM SER REBATIDAS COM LARGURA DE 02 CM E COSTURADAS EM MÁQUINÀ R
BÉM DEVEM -SER PESPONTADOS EM MÁQUINA DE 02 AGULHAS. A PEÇA D^VI
A CONFECÇÃO DA PEÇA DEVERÁ 1
SGRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL

;ER UTILIZADA UNHA 100% POLIESTER. NA

OUjN A ELASTIQUEIRA DE 4 AGULHAS E CORDÃO INTERNO EMBUTIDO. BOLSO PA
MfSMA COR E TECIDO. NAS LATERAIS DEVERÁ TER UM VIÉS/FILETE 100% POLI

E PESPONTADO COM MAQUINA 02 .AGULHAS. AS BARRAS DAS PERNAS DEV

5TA E FORRO INTERNO EMBUTIDO. OS GANCHOS FRONTAL E TRASEIRO TAM

1Á SER TODA CO.STURADA INTERNAMENTE EM MÁQUINA INTERLOQUE. PAR
10R DO TECIDO. A LOGO DO PROGRAMA DEVERÁ SER SILKADA NA PARTE DE

Estado:

SC

Cidade:

Chapecó

Endereço:

R PEQUIM. 121

Tele

(49)

11.156.457/0Õ01-06 . D RODRIGUES DE OLIVEIBÀ .

Maroa: D.AY WORK i " ^ ' ■

Fabrioante. DAY WORK i ■ ■ : ■

Modelo: CALÇA. ■"
Desciiç.3ü: CALÇA.PROGR.AMA ESCOLA 2Ó30, MICRO FIBRA COM FORRO, DlVejlSOS TAMANHOS, BOLSOS EMBUTIDOS NÁ LATERAL-EiUM,BOLSO TRASEIRO '
. COM COR A DEFINIR EM TOM DE AZUL MARINHO; CONFECCIONADA EM TEGIlllO IvilÇRÒ FIBRA 100% PÒLIÉSTER, liPO DE LIGÃMENTO" (SARJA),' GRAMATÜ
RA 240 GRAMAS/LINEAR E/OU 150 GRAMAS/M2. O FORRO DEVE SER CONFÉCi
SUIR Fl,.ÁSTICO;COM LARGURA" DE-4,0 CM EMBULIDO E REBATIDO COM MÁQUI

i

le:

38-0182

Email:

malijindustria@gmail.com

B$.47,0p,

piONADO EM MALHA 100% POLIEGTERTIPO F,AV|NHO, A:.CIN:TURA pEVE"PÓS':
lA.ELASTIQUÊIRA DE 4 AGULHAS E CORDÃO IN"TERN"0 EMBUTIDO.: BOLSO FA;'"

CA UtTERAL REBATIDO EM MÁQLilNARETA DE 01 ÁGULHA COM FORRO DA jviESMA COR E TECIDO, NAS LA"rERAIS DEVERÁ TER.U.M VIÉS/FILETE 100%;POLI
ESTER DE 0 fe PESPONTADO COM,5.CM DE LARGURA EM:TOM AMARELO COR AiDEFINIR. EMBUTIDO,

.EM £ER"REÍ3ATIDAST,0M LARGÜRÀ'oe.02 CM E COSTÚRAOAS EM M'ÁQUINaIrE

.B.ÉM DEVEM SER PESPONTADOS EM MÁQUINA DE 02 AGULHAS. A PEÇA DÉ^ÍeF
A CO.NFECÇÃO- DÁ PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA UNHA 100% POLÍfcSTER, nKc
SGRIÇÃO COMPLETA NO .EDITAL ■

Estado:

PR-

Cidade:

Santo Antônio da-Platiná

Endereço
R DEPUTADO BENEDITO LUCIO M

.MAQUINA Ô2IÂGULHAS. AS BARRAS.bAS PERNAS DEV i:
,TA E FpBR"p,ÍNJEBNG EMBUTIDO. OS GANCHÒS FRÒNTALE TRASÉÍRO TAM :
Á .SER TÍÒDA COSTURADA INTERNAMEN"/E EM MÂQU.I.NA lN"r.É"RLOQÜE. PAR-."."
OR DO TECIDO.'A LOGO DO PROGRAMA DEVERÁ SÉR SILKApA NA" PARTÈ DEI

A|GI.GH

01.194.890/0001-82 FIBRA "TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TÊXTIL EIRELI

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: PRÓPRIO
Modelo: CONFORME EDITAL
Descrição: CALÇA PROG.RAMA ESCOLA 2030. MICRO FIBRA COM FORRO, DIVERSOS TAIMANHOS, BOLSOS EMBUTIDOS NA LATERAL E UM BOLSO TRASEIRO
, COM COR A DEFINIR EM TOM DE AZUL MARINHO, CONFECCIONADA EM TEijlldo MICRO FIBRA 100% POLIFÁSTER. TIPO DE LIGAMENTO (SARJA). GRAMATIJ
RA 240 GRAMAS/LINEAR E./QU 150 GRAMAS/M2. O FORRO DEVE SER CONFBCqiONADO EM MALHA 100% POLIESTER TIPO FAVINHO. A CINTURA DEVE POEPOS

ADO, 70 "
Telefone":

;(43) 3334-4994.'
trfnail: • ;.V. - ; g -
escritoriocontro!e@hotniail.com

R$ 47,33

SUIR ELÁSTICO COM LARGURA DE 4.0 CM EMBUTIDO E REBATIDO COM MÁQUir
CA LATERAL REBATIDO EM .MÁQUINA RETA DE 01 AGULHA COM FORRO DA ijtE;
ÉS"rER DE 0,5 CM DL LARGURA EM TOM AMARELO COR A DEFINIR. EMBUTIDO, í
EM SEP, REBATIDAS COM LARGURA DE 02 CM E COS I URADAS EM MÁQUINA RE"
BÉM DEVEM SER PESPONTADOS EM MÁQUINA DE 02 AGULHAS. A PEÇA DEVER
A CONFECÇÃO DA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA LINHA 100% POLIESTER. NA O
SGRIÇÃO CO!vlPLE"rA NO EDITAL

I A ELASTIQUEIRA DE 4 AGULHAS E CORDÃO INTERNO EMBUTIDO. BOLSO FA
MA COR E TECIDO. NAS LATERAIS DEVERÁ TER UM VIÉS/FILETE 100% POLI
PESPONTADO COM MAQUINA 02 AGULHAS. AS BARRAS DAS PERNAS DEV
A E FORRO INTERNO EMBUnDO. OS GANCHOS ERON Í AL E TRASEIRO TAM

Á SER TODA COSTURADA INTERNAMENTE EM MÁQUINA INTERLOQUE. PAR
OR DO TECIDO. A LOGO DO PROGRAMA DEVERÁ SER SILKADA NA PARTE DE

Relatório gerado no dia 25/02/2022 15:40:44 (IP: 186.194.15.227) j
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CNPJ

Estado:

SC

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

Cidade: Endereço:

Videira R NICOLAU CAVON, 160

Telefo le:

(49) 9885-

11.420.135/0001.-77 ' .PERSONALIT INDUSTRIAE.COMERCIO ÉIR

347.3/ (49) :35a

II

VALOR DA PROPOSTA FINAL

toptextil@gniail.com

' R$47:33.:
Mareà: PERSONALIT

Fabricante, PÉRSONÃLIT ' :

Modelo: CALÇA PROGRMÁitSeOtA 5030 . i;..' t'; ■ ' . .... . ' . ic, Ç
Descrição: CALCA PHOGRAtytA ESCOLA 2030,MICRO FI8RÀ COM FORRO, blVERSOSTAitÁNMOa BOLSOS EMBUTIDOS tlA LATEBAL-á ÜÜboISÒ TRÁSfÍrÕ

.  . COSvI.eOR A.pEFINIR.EU JOM DÉ A2UI; MARitiHO, CONFECCIQNADiA EM TÈ!|ipO MICRO FIBRA 100% POLIÊSTER,.TÍPO DE LIGAMENTO (SAR.iA), GRAMATU
RA 240 GRAMÀS/LINEAR.E/OU 150 GRAMAS/M2, O-FORRÒDEVF. SER GOtjREGÇIONADG EM MALHA 100% POLIESTÉR TIPO FAVÍN.HO A CI^JToRADÉVE POS

■ SUIR ELÁSTICO COM LARGURA DC-V.O CKLEMBÜTIDÒE REBÀTIDÒtCOM-M/rQUIHA ELASTIQUEIRAQE 4 AGULÍ-IASEícÔrDÃO INTERNO LívltíU l lDO.' golsO FA
CA LATERAL REBATIDO Etyi MÁQUIN.A RETA DE 01 AGULH.ÁCÒM FORRO:DÁ,mIsMA COR E TECIDO. NAS LATERAÍS DEVÉRÂ TER UM VIÊS/FILETE 100% POLI •
Ester de:o,5 civide largura em tom am-arelo cor a definir,imbutido.-e pespontaoo, com maquina 02 .Agulhas, as Oarras dás pernas dev •.
EM SER REBATIDAS COM lARG,URADE'02 CM E COSTURADASEM MÁQUINA RETA E.FORRO. INTERNO EMBUTIDO. QS GANCPiOS FRONTAL E TRASEIRO TAM
BÉM DEVEM SER PESPONTADOSE.Vl MÁQUINA DEOi ÁGULI-IAS. A PEÇA DEVERÁ SER TODA COSTURADA INTERNAMENTE EMÍMÁQUINA INTERLO.QÜÉ PAR
A CONFECÇÃO DA PEÇA OÉVER/i, SER UTILIZADA LINHA 100% POLIÉSTER, ,NA COR DO TECIOO: A LOGO DO PROGRAMA DEVERA SER SILKADA NA PARTE SU
PERIOR D;A PERNA E'SQUERDA DA FRENTE (DE QUEM VESTE). AS.PEÇAS DEVERÃO TERiETIQUETALINIFÓRMESIDENTlRGANDO MARCA/CNPJ.TAMANHO O
OMPOSIÇ.AO DO TECIDO EM.PEn.CÈNtUAISEiNSTRÜÇÕÊS PE CONSÉRVAÇÃOI ANO DE FABRiCAÇÃb. CApA.PEÇA DEVERA SER.EMBAtÂOA-lNPIVibÚALME
NTE E.M SACO PLÁStlCO, CONTENDO NA PARTE EXtERNA lPENTIFÍCAÇAaDbiTÁMANHÓ; TODAS AS PEÇAS DEVERÃO. ÉSTAR ISÊNTÀS DÇiQUALQLIÉR DEFE
ITO QUE COMPROMETA /

- 600 UNO

Estado:

PR ■

SUA APRESENTAÇÃO. DEVERÁ SER FORNECIDO

Cidade: ' . Ènriereço:
Manngá.- ■ ' AV AMÉRICO BEIAY. 1.661

20.387.100/0001-20 DCG INDUSTRIA COMERCIO E EMPREENDllt

Estado: Cidade: Endereço:

SP Duartina R ARNALDO DE CAMPOS UMA, 182

. 05.271,255/0001 -48 SAL DA TE.RRA INDUSTRIA E COMERCIO DE

NOS TAMANH0S: 02 AO 14 (INFAtTTO.-JUVENIL) E PR AO M iíADULfO). EbUCAÇÃÓ

Marca: DCG

Fabricante: DCG CONFECÇÕES INDÚSTRIA E COMERCIO DE BOLS.AS EIRE
Modelo. UMIFORME PEB-SONALI/ADO

Descrição: CALÇA PROGRAMA ESCOLA 2030, MICRO FIBRA COM FORRO, f. IVFIRSOS TAMANHOS. BOLSOS EMBUTIDOS NA LATERAL E UM BOLSO TRASEIRO
. COM COR A DEFINIR EM TOM DE AZUL MARINHO

.  , pÜM COR A DEFINIR EM TOM DÉ AZUL MARINHO, CÓNFEGCIO.N.ADA-EM T
RA 240 GRAMAS,•IINE.AR E./OU 150 6RAMAS/M2. O FORRO DEVE SÈR CONFeC
SUIR ELÁSTICO COM LARGURÁ DE 4,0 CM EMBUTIDO E REBATIDO COM MÁ
CA LATERAL RtBAT|DO. EM MÁQUINA RÉJA DE 0:í, AGULHA COM FORRO DA
ÉSTER DE 0,5 CM DE LARGURA EM TOM AMARELp COR A DEFINIFi.iÉMBütl
EM SER REBAI IDAS COM LARGURA DE 02 CM E.COSTÚRADAS EM MÂQUIfiX R

, BÉM DE\'EM SER PeSPONTADOS EM MÃQUINA OF. 02 AGULHAS. A PEÇA DEVE
A CONFF,CÇÃÒ' DA FÈÇA DEVERÂ.SER UT1LÍZADÀ'L1NHA:100% PÒÜÉSTER, K
SÇRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL i '

. Telefone:

(44)9951-0319

,1ENT0S EIRELI

Emaíl:

personalit@hotmail.coni;

R$ 47,33

Telefone:

(14) 3282-142.2

CONFECCOES LTDA

Emall:

kaya bi @l<sya bi .com. br

B$ 47,33/

Marca: SAL DA TERRA

' Fabricarité: SALDA TERRA

, Modelo: CONFORME EDITAL
Descrição: CALÇA PROGRÀMA ESCOLA:2030, MICRO FIBFIA COM FORRQ, DIVERSOS TAMAMHiOSrBOLSOS EMBUTIDOS NA LATERAL E ÜM':8aLS0 TRASEIRO;

DÒ- MICRO FIBRA 100% PCLIÉSTÉR; TIPOÍDE LIGAMENTO (SÀRlJA), GRAÍviATIT'
CIONADO EM MALHA.100,% POLlESTER flPO FAVINHO. A CINTURA DB/ÉPOS '

QUINA ÉLASTIQUEIRA .DE 4 AGULHAS E CORDÃO INTERNO EMBUTIDO. BÓLSO.FÂ
:SMA COR ETECIDO. NAS LATERAIS DEVERA TER UM. VIÉS/PiLETE 100% ROÜ:'''
E PESPONTADO COM MAQUINA 02 AGULHAS. AS BARRASOAS PERNAS DEV-i
ÍT.A E FORRO IN ÍERNO EtvtBUTipO. OS GANCHOSFRONÍTAL E.TRÀSEiROTAM..':
3ÁSF.R TODA COSTURADA INTERMAMENTE EM MÁQUÍNA LNTERLOQUE.íPAR: . ■
DOR-PO TECIDO. A LOGO DO PROGRAMA DEVEBÂ SER SILKÃOANA PàBTE OE'É'

ECl

estado: Cidade: Endereço:: .

PR . Londrina R PEDRO BOTELHO DE REZENDE,.1169 ■

01.235.234/0001-03 G & L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

■ Noijie de Coritato: . Telefone; " . , ErnaiL"
; PiOSANGElA . ■ (43) 3339-3133 . .. rlo!iaon@sercoríitei,coni;br.

Marca: .PRÓPRIA

Fabricante: PRÓPRIA

Modelo. PER.SONALIZADA

Descrição: C.ALÇA PROGRAMA ESCOLA 2030, MICRO FIBRA COM FORRO, D

R$ 47,33

ISOS TAMANHOS, BOLSOS EMBUTIDOS NA LATERAL E UM BOLSO TRASEIRO

, COM COR A DEFINIR EM TOM DE AZUL MARINHO, CONFECCIONADA EM TECIDO MICRO FIBRA 100% POLIÉSTER. TIPO DE LIGAMENTO (SARJA), GRAMATU
RA 240 GRAMAS/LINEAR E/OU 150 GR,AMAS/M2. O FORRO DEVE SER CONFECCIONADO EM MALHA 100% POLlESTER TIPO FAVINHO. A CINTURA DEVE POS

SUIR ELÁSTICO COM URGURA DE 4,0 CM EMBUTIDO E REBATIDO COM MÁQUINA ELASTiQUEIRA DE 4 AGULHAS E CORDÃO INTERNO EMBUTIDO. BOLSO FA
CA LATERAL REBATIDO EM M.AQUINA RETA DE 01 AGULHA COM FORRO DA ME:

ÉSTER DE 0.5 CM DE LARGURA EM TOM AMARELO COR A DEFINIR. EMBUTIDO,
MA CDB Ê TECIDO. NAS LATERAIS DEVERA TER UM VIES/FILETE 100% POLI

E PESPONTADO COM MAQUINA 02 AGULHAS. AS BARRAS DAS PERNAS DEV

EM SER REBATIDAS COM LARGURA DE 02 CM E COSTURADAS EM MÁQUINA RÉTA t FORRO INTERNO EMBUTIDO. OS GANCHOS FRONTAL E TRASEIRO TAM
BÉM DEVEM SER PESPONT ADOS FIM MAQUINA DE 02 AGULHAS. A PEÇA DEVEFiÁ SER TODA COSTURADA INTERNAMEN TE EM MÁQUINA INTERLOQUE. PAR
A CONFECÇÃO DA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA LINHA 100% POLIÉSTER. NA
PERIOR DA PERNA ESQUERDA DA FRENTE (DE QUEM VESTE). AS PEÇAS DEVE;DEVER

OMPOSIÇÃO DO TECIDO EM PERCENTUAIS E INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO
N TF. EM SACO Pi.Á,SriGO, CONTENDO NA PAR I E EX LFRNA IDEN IIFIGAÇÃO IDO
ITO QUE COMPROME TA A SUA APRESENTAÇÃO. DEVERÁ SER FORNECIDO NO,';
- 500 UNO !

OH DO TECIDO, A LOGO DO PROGRAMA DEVERÁ SER SILKADA NA PARTE SU
ÃO TER ETIQUETA UNIFORMES IDENTIFICANDO MARCA/CNPJ, TAMANHO, C
E ANO DE FABRICAÇÃO. CADA PEÇA DEVERÁ SER EMBALADA INDiVIÜUALME
TAMANHO. IODAS AS PEÇAS DEVERÃO ESTAR ISENT AS DF QUALQUER DEEE
TAMANHOS: 02 AO 14 (TNFANTO-JUVENIL) E PP AO M (ADULTO). EDUCAÇÃO

0 Relatório gerado no dia 25/02/2022 15:40:44 (IP: 186.194.15.227)
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CNPJ

Estado:

ívIS

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

cidade:

Campo Giande

Endereço:

R CAFELANOIA, 98

Nome de Contai

CRISriAN

Preço (Outros Enles Públicos) I: Mediana das Propostas Finais

!nc i! Aít dn iN nd de 07 de JuHio de 2027

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Telefone: Etnail:

(úT) 3384-2210 iícitacao@galenadosesportes.com.br

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAtvlBAI

Objeto: Adesão a Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Presencial n° 009/2020.

com o objeto Registro de Preço para Aquisição de Uniformes e Tênis escolares,

para volta as aulas, visando atender a demanda dos municípios consorciados ao

CINUESP ^ ■

Descrição: CALÇA ESCOLAR: CALÇA ESCOLAR; CONFECCIONADO EM MALHA, 85 %

POLIÉSTER E 15% POLIAMIDA TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME

ACABAMENTO FINAL PREFIXAÇÃO, FELPADO, FIXADO, FELPA ALTA, NAS

LA I ERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTÜRADAS, DUAS

Modalidade

R$ 38,70

FAIXAS, COM LA - CALÇA ESCOLAR: CALÇA ESCOLAR; CONREC

M.ALH/t, 85 % POLIÉSTER E 1 5% POLIAMIDA TIPO DE MALHA Efv

URDI.IME ACABAMENTO FINAL PREFIXAÇÃO, FELPADO, FIXA90

NAS t.ATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E CpS FURADAS, DUAS

CNPJ

FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA , SENDO AS DUAS FjA

PANTONE.

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

22.723.554/0001-95 :. -PAULáROGERIO SZHvlKIÊÍVIGZ EIRELi;
^VENCEDOR 2 -n/:

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante hão.infotifiado - , ■

, Descrição:-Descrição não informada F . ■ ■' ■

Estado: ' Cidade: . ' Endereço: ■ •
■SP- Guapiaçü RANTONiO FERREIRA jlJLI0,:]3ú ■ ■■p- .

CIOMADO EM

MALHARIA

, FEIRA ALTA.

15/lí

PREGÃO PRESENCIAL

SIM

Identificação: 00023421

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: 187,86.62,26:5656/Transparencia/

Quantidade: 7.886

Unidade: UND

UF; MS

;0R BRANCA

VALOR DA PROPOSTA FINAL

R$ 38,70

'Telefone: ! .
ÍT172679-6598,:

cErríaiL , , , Cl;,'

/fispál@bi:ândys.còlA:bf

Quantidade

1 Unidade

Descrição

unifòriTie-.-

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais
hc lAd. 5'de IN 65 de 07 de Julho de 202f

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JECEABA

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de unlformi
matriculados nas escolas que compõe a Rede Municipal de Et)
Município de Jeceaba,,

para os alunos
ação do

Observação

F c/iãi

RS 24,00

Data: 20,'01/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação; N°Pregãü:742021 / UASG:984707

Lote/Item: /6

Ata: Link AXn

Fonte: vvww.comprasgovernaiTientals.gov,
br

Quantidade

Unidade

UF

1,200

Unidade

MG

Relatório gerado no dia 25/02/2022 15:40:44 (IP: 186.194.15.227) j |
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Descrição: Uniforme escolar - CAivílSETA REGATA, Camiseta regata, confeccionada em

estrutura meia malha, tecido principal na cor azul claro, composição 67%

poliéster / 33% viscose, grsmatura de 175g/ni- (±5%), fiação do tipo vorlex, titulo

do fio ne. 26,35 / lex. 22,41 / cv %. 4,97, com grau de brancurr de 167,34° cie,

solidez da cor a lavagem doméstica grau mínimo de 4, solidei d ) cor ao suor
grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 5, tecido an i pilling sendo

realizado ensaio de até 7000 ciclos não podendo ter forrnaçãci de pilling na

superficie.A gola deverá ser "v" única, confeccionada em maq .lina.retilínea, com

composição 86% acrílico/ 9,75% poliéster/3,25% vÍGC0,se com laigura (acabada)

de 3 cm, comet;ando da ponta da gola para o decole, sendo: 0,5 cm com fio tinto
i

na cor am.arelo, 0,4 cm com fio tinto na cor azul 2,1 cm com fio tinto na cor

amarela, com as inscrições 'nome do municípic/ conforme layouts. a tolerância

de variações das medidas e composição da gola é de 5%,

CalMat: 150,346 - UNIFORME ESCOLAR

wa

CNPJ

33,580.118/0,001:95

*vencedor;*:

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

OFF CONFECCAO LIDA

VALOR DA PROPOSTA FINAL

íRSlíÕíí;

Marca: Máica Piopià '

Fabricante: FABRICAÇÃO PROPIA
Modelo: CAMISETA REGATA

Descrição APRESENTAMOS PROPOSTA DE PREÇOS PARA O ITEM, BEM, COMO
O EXiGIVEL MO TERMO DE REFERENCIA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIcj, (í
confeccionada ern eslrutura meia míilha, tecido principal na cor azul claro, comp
,ovortex,,titulo do fio ne::26,36 / lex: 22,41 / cv %: 4,97; com graiçde bràncüra ü'é:,l
r ab suor"grau mínimo 4, solidez da cpr a fricção grau mínimo E. tecido anti piilinç
g na supèrffcie. A gola devera ser V única, confeccionadaieni maquina retilinaa, Com coniposição 8S% acrílico/ 9,7.5%.poliéster/3,26% yisoose com largura (acá:

TÊfvlOS PLENO CONHECIMENTO E DECLARAMOS PLENO INTENDJMENTO A

bada) de 3 cm, começando da ponta da gola para c decote,,sendo: 0,5 cm cprr
cor amarela, com as ínscrições 'nortié •dorfiunicipio'' conforme layputs. a tolerância.de variações das medidas e cornposiçao da gola é de 5'

Estado: , Cidade: Endereço: , ,

.BA'. , ■ Caetité RUA,COPACABANA, 3/N//

10,638,444/0001-00 UNIFORMES DIAS EIRELI

telé

(77)

Marca: DM

Fabricante: DM

Modelo: CAMISETA REGATA

Descrição: CAMISETA REGATA. Cami.seta regata, confeccionada em estriJtür(j
iscose, gramatura de 175g/mr (t5%), fiação rio tipo vortex, titulo do fio ne: 26,
vagem doméstica grau mínimo de 4, solidez da cor ao suor grau mínimo 4, sol de:
te 7000 ciclos não podendo ler formação de pilling na superfície. A gola dever:
/ 9,75% poliéstGr/3,2-5% viscose com largura (acabada) de 3 cm, começando da
com fio tinto na cor azul 2,1 cm com fio tinto na cor amarela, com as inscriçõe

e composição da gola é de 5%.

Estado:

MG

Cidade:

Divitiopoiis

Endereço:

RUABA.HIA, 1680

Telefone:

(37) 3222-4832 /

02.194.709/0001-09 JÚNIOR CÉSAR FORNALE"'

/
■lABCA PROPIÁ) (COI-IFECÇÃO PR0PIÁ)CAfv1lSETA REGATA. Camisetá regata, f;:
bsiçãò 67% poliéster /33% viscose.igrãrçatura de 176g/m' (±5%). fiação d.o líp:/
57,34° cie, solidez da cor a lavagens,dóniésticaigrau mínimo de A sõiidez dá.çb;/
seiido .realizado ensaio de até,'7Q00 ciclos não podendo ter formação dépiliinçf

tinto na cor amarelo, 0,4 cm cOm fio tinto na çor aztilC I cmicom fio tinto liá :

-7452

Emaii: . ■ '

,. ;tatianegi,íimaraescte(Bholmãil.eohi,,.

R$17,00

ela malha, lecido principal na cor azul ciara, composição 67% poliéster / 33% v
tsx: 22,41 / cv %: 4,97, com grau de branctira de 167,34° cie, solidez da cor a Ia

■k da cor a fricção grau mínimo 5, tecido anti pilling sendo realizado ensaio de a
■r V única, con,'eccionada em maquina relilínes, com composição 86% acrílico
:nla da gola para o decole, sendo: 0,5 cm com fio tinto na cor amarelo. 0,4 cm
lome do município" conforme layouts. a tolerância de variações das medidas

3212-3477

Emaii:

financeirodiasmellogigmail.com

R$ 17,00;

Marca: SPORTSiLK " - . , . " ■
. FabiicnVíte: .JÚNIOR CE-GAR FORNALE-ME . ■
Modelo: SPORTSILK' ■ ■' " ■
Descrição: CAMISETA REGATA.''Cãmiseta regata, confeccionada em estruturágnèja iriáiha, tecido principal na cor azul claro, çornposição,57%"PPliéster/ 33% '
iscose, gramatura de 175y/mr (±5%), fiação do tipo vortex. titulo do fio ne: 26,35 /,'.tex: 22,41 / cv %: •4,97, com grau de brancura de-157,34° cie, solidez da cor a Ia
vagem doméstica grau mínimo de 4, solidez da cor ao suor .grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 5, tecido anti pilling sendo realizado ensaio deã.;
te 7000 ciclos não podendo ter fprmação de pilling na superfície. A gola deverá sen V única, confeccionada em rhaquina retilínea, corri composição 86% acrílico/

:/ 9,75% poliester/3.25% viscose com largura (acabada) dé:3 cm, começando dá pénta da gola para o decole, séndo: 0,5 cm com.fio tinto fiaiboramarelo, 0,4 ciVi
cón) fio tinto na; cór azul 2,1 cm com.fio tinto na cor amaréja, çqtn as inscrições "raorrie dc município" conforme layòuts. a tolerância de váriações das medidas; /
écomposiçãõdagolaéde 5%. ' ' ■: '/ ";/ l "

Estado: ■ Cidáde; Endereço:
MG .Lavrãs" RRAÍMijNDA marques GUIMARÃES, 490

Ntjrne de Contato;' -
Juhiòr César Fornale

Telefone:

(35)3821-1113
Emaii: 77"
spcrt3ÍiJ<íâ)yahóo.cbrn.br

01,237.548/0001-12 BETBI INDUSTRÍA DE COMFECCOES E BRINDES-EIRELI R$ 19,90

[Üj^SIll Relatório gerado no dia 25/02/2022 15:40:44 (IP: 186.194,15.227)
^  Código Validação: JXIk08783RrnxSDIOCgsdM6LLT7XoqSnbLi)íJYfa9%2bYi97uSJ9EI68Ynqlgz59hbv0

http;//www.bancodeprecos.ccm.br/CertiflcadoAutenticidade? i ■
token=JXIk08783RmxSDIOCgsdM6LLT7XoqSnbLixJYfa9%252bYi97uSJ9H68Ynqlgz59hbv0 . 31 /45



CNPJ RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Própria

Fabricantp: Próprio

Modelo: Próprio

Descrição: CAMiSETA HEGATA. Caniisela regata, confeccionada em estiutur
iscosc, grarnatura dc 175g,'m' (±5%), fiaçrãü do tipo vortex, titulo do fio ne: 25,,1)5
vagem donié.slics grau mínimo do 4, solidez da cor ao .suor grau mínimo 4, ,sof
"  ̂

í rneia malha, tecido principal na cor azul claro, composição 67% poliéster / .33% v
tex. 22,41 / cv %: 4,9/. com grau de braricura de 16/.34" cie, solidez da cor a Ia

idez da cor a fricção grau mínimo 5, tecido anti pilling sendo realizado en.saio de a
„ , y ^

te 7000 ciclos não podendo ter formação de pilling na superfície. A gola devera ser v única, confeccionada em maquina retilinea. corn composição 86% acrílico/
9,75% polidster/3,25% viscose corn largura (acabada) de 3 cm, começando dalpolita da gola para o decote, sendo: 0,5 cm com fio tinto na cor a,mareio, 0,4 cm c
orn fio tinto na cor azul 2.' cm com fio tinto na cor amarela, com as inscrições nóme do munictípio conformo layouts. a tolerância de variações das medidas e c
omposição da gola é de 5%. Na frente da camiseta, no lado esquerdo, na altura do perto, deverá ser aplicado o bi'asão do município, com as medidas de: b.msão
Sem de largura sendo es.se aplicado pelo processo de impressão automática de tinta, e na parte fr ontal inferior o brasão do município na cor cinza claro fabrica
do através do processo de estampa cilíndirca. As barras do corpo e das mangas devem ser rebatidas com largur a de 2,0citi e costuradas em. máquina galoneir
a de duas agulhas. Deve ser costurada internamente com máquina overloque. Na parte traseira interna da gola deve ser aplicado um viés do mesmo tecido do
corpo da camiseta, costurado e rebatido em máquina reta. No meio da parle tfa.seira interna da gola, deverá ser costurada uma etiqueta em tecido tipo TNT, na
cor branca, com os caracteres tipográficos d.as indicativos na cor preta, devendo,ser unifor mes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolo
s de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação. A tolerância de variação na grarnatura poderá ser de até 5%: e nas medidas de até 1,0 cm. a linha utilizada par
a a confecção é 100% poliéster n° 120. Todas as peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes, a peça deve estar isenta de
qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A empresa deverá a
presentar amostr^a e laudos do tecido principal e dos forros emitidos por laboratório de análise têxtil acreditado pelo INMETRÜ.

Estado:

PR

Cidade:

■Apucaiana
Endereço:
R SILÍCIO, 100

Nome de Contato:

ELIZABETE .ARDIGC

07.276.274/00ÓÍ-57 LEONARDO OLIVEIRAiRABELÚ;'.

■Marca: AUGÜrL ' ■ " ■ ' ' , v'
Fabricante: AUGURI ■ / .■
Modelo: AÚGURi : ■- ", . . .
Descrição:/CONF0RME edital ' ■ ' ' ■ , ;■
■Estado:

MG

Cidade:

Belo Horizonte

Ffndereço: ; i ■
ArV VEREADOR CÍCERO ÍLDEFON.SO,-1495

30.577,519/0001 -24 MARIA ELI2ABETH MOURA MORALES CONFLCCOES EIRELI

Marca: PROPRI.A

Fabricante: MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECÇÕES EPP
Modelo: PRÓPRIA
Descrição: CAMISETA REGATA. Camiseta regala, confeccionada em estruturi
iscose, grarnatura de 175g/m' (1:5%), fiação do tipo vortex. titulo do fio ne: 26,c
vagem doméstica grau mrnimo de 4, solidez da cor ao suor grau mínimo 4, solí
te 7000 ciclos não podendo ter formação de pilling n,3 superfície. A gola dever;
/ 9,75% polie5ter/3.25% viscose corn largura (acabada) de 3 cm, começando d,
com fio tinto na cor azul 2,1 cm corn fio tinto na cor amarela, corn as inscriçõt
e composição da gola é de 5%. Na frente da camiseta, no lado esquerdo, na altur;

rr

do peito, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: bras
ão Sem de largura sendo esse aplicado pelo processo de inipie.ssão automática íje tinta, e na parte frontal inferior o brasão do município na cor cinza claro fabr
içado através cio processo de estampa cilíndrica. As barras do corpo e das ma
erra de duas agulhas. Deva ser costurada internamente com máquina overioqi
o corpo da camiseta, costurado e rebatido em máquina reta. f4o meio da parle
na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, de'
olos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação, A tolerância de variação r
para a confecção é 100% poliéster n° 120. Todas as peças devercão ser embal;

i  igâs devem sei' rebatidas corn largura de 2,0cm e costuradas em máquina galon
i e. \la parte traseira interna da gola deve ser aplicado um viés do mesmo tecido d

c seira interna da gola. deverá ser costurreda uma etiqueta em tecido tipo TNT,
não ser unriormes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símb

r a grarnatura poderá ser de até 5%: e nas medidas de até 1,0 cm. a linha utilizada
E dap separadamente em sacos plásticos transparentes, a peça deve estar isenta

de qualquer deleito que comprometa a sua api ese.ntação. A peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A empresa deverá
apresentar amo.stra e latUos do tecido principal e dos forros emitidos por laboratiário de análise têxtil acreditado pelo INMEI RO

Telefone:

(43) 3432-4948
Email:

iicilacao.betbi {fflg.maii.com

R$ 20,00

1 eleforié: '

(31)2515-5526
Email: . ' ■ ■ . ■

alconsultoriacpnlãbil@hptmaiLcprfi

R$ 20,91

eia malha, tecido principal na cor azul claro, composição 67% poliéster / 33% v
5 / tex: 22,41 / cv %: 4,97, com grau de brancura de 167,34" cie, solidez da cor a Ia
de: : da cor a fricção grau mínimo 5, tecido anti pilling sendo realizado ensaio de a
s( r V única, confeccionada em maquina retilinea, com composição 86% acrílico

3 p inta da gola para o decote, sendo: 0,5 cm com fio tinto na cor amarelo, 0,4 cm
s " tome do imunicipio" conforme layouts. a tolerância de variações das medidas

Estado:

PR

Cidade:

Jandaiei do Sul

Endereço:
R PRÍMAVER.A, 80

21.116.118/0001-50

Telefone:

(43)3432-4912
Email:
licitacoesiTie@gmail.com

EVOLUÇÃO IMPORTÁCAO E GOMERCIO DE VESTUARÍO E SEUSÂCESSORKDS
EIRELI-

:R$'2l;9d'

SSrSIlH] Relatório gerado no dia 25/02/2022 15:40:44 (IP: 186.194.15.227)
Validação: JXIk08783RmxSDIOCgsdtv16LLT7XoqSnbLlxJYfa9%2bYi97uSJ9H68Ynqlgz59hbv0

http://vvww.bancodeprecos.com.br/CertlficadoAutenticidade?
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Marca: PRÓPRIA. •. . • •;
F.abricante: PRÓPRIA-■ ' "
Mòdelp: CAMISETA REGATA

.Descrição: CAMISETA REGATA. Camisela regata, confeccionada em estruijufs

VALOR DA PROPOSTA FINAL

rneiü malha tecido principal na corazuj claro composição é7% pol|êstef7 33% vi,!
sçose, granTaiura de: l;75g/m?T±vÉ%) fiação do tipo,vorléxLtitúío do fio ne; 26,35/'tex' 22,41 / çv %: 4.97, çom graij d.e brancura de 167 34° cie sólidez d3.cor:à.láy.
.'agem domestica' grau míriirno'clé.4.s,oii'dez'dá'coi: ao suor-,grau .niínimo 4 sólide^ i-ia onti.ni!iii-,nda cor á fricção graU:mínimo'5, tecido aníi pillíng sehdp-réàlizádo ensaiò de aíé-.;
7000 ciclos nâò podendo.ter formação de piiíing na superficJe.-máquina reiilinea.corn composição 86% acrílico/ 9.76% poliéàer/3,25% yiscose:.cpm largura (aca..

. bada) cie 3 cm corpeçando dá ponta da gola para ò.decote. serído; 0.5 cm cclm, fio'tinto na cor .amarelo/0,4 cm com ííp,tirlto,ná,cqi-azul'2.T^cn):còm fio tinío."na c ■
òr amarela, com as inscrições tolerância de variaçces das medidas ecoinpos.içãq da gola é cie'5%. Na ffenté da cámisetá'. no lado esquèfdoVna,altura do peito, v
deverá^scf aplicado o-brasão dó-mUnicípio, com as medidas de: brasão ScmTTe largura sendo esse aplicado pelo processo de impressão.automática de.tintá, ^
na parte írontal Jnferior o brasao do município na cor.ctnzá claro fabricado através do processo de estampa cilíndrica. As barras do corpo e dás mangas.déveni/;
ser rebatidas cóhVlargura de.2.0çm e cosíuradás em maquino galoneira de duas agulhas. Deve ser costuradaüntèrhànienté córn rríáquína oyerjoqúé.Na.parte.tr ..

• asçira interna da gola deve ser aplicado unwiês dómesrnò tecido do corpo da carnisélo,-costurado e rebatido em máqüinà iéta:-No.rneio:da' 'párie,tfaséirá ihter'
na da gola, deverá ser costurada uma etiqueta em tecido tipo TNT no cot bfánca. com os caracteres tipográficos dos indicatlvos:na cor preta, devendo ser unífo.
rmes e iníorniar a razão social,, CNPJ, composição, do tecido, símbolos de Ia,vagém-, taiTiãnhQ.-ano.e.pais-de.íabricação/A tolerância de variação na grannatura;p'r,.
oderá seV de até 5%, e nas medidas de até 1.0 cm. a linha utilizada para a cohfeccão é 100%.poiléSter.n° 120. MARCA PRÓPRIA - . ' ■ . - . • • " ■ • •
Estado:

RJ

Cidade:

São Goncalo

Endereço: •
R SANTA PAULA, S/N

Telefone: : Em^ail;- . . i :" . --' -!.'
ti T) 2492-2763 • •fbastoscontabilidade@gmail.cofi1

24.687.735/ÜOOl-Ol ZENITE COMERCIAL LTDA

Marca: MARCA PRÓPRIA

Fabricante: MARCA PRÓPRIA
Modelo: MARCA PRÓPRIA
Descrição: CAMISETA REGATA. Camiseta regata, .confeccionada em estrutui
iscose, gramatura do 175g/m2 (±5%), fiação do tipo vortex. titulo do fio ne; 2í
vagem domé.stica grau mínimo de 4, solidez da cor ao suor grau mínimo 4. s
té 7000 ciclos .não podendo ter formação de pilling na superfície. A gola deve
/ 9.75% poliéstei73,25% viscose com largura (acabada) de 3 cm, começando
com lio tinto na cor azul 2,1 cm com fio tinto na coramaieia, com as inscrições
e composição da gola é de 5%. Na frente da camiseta, no lado esquerdo, na í
ào 8cm de largura sendo esse aplicado pelo processo de impressão automá
tcado através do processo de estampa cilíndrica. As barras do corpo e das rr
eira de duas agulhas. Deve ser costurada internamente corn máquina overloquç
o corpo da camiseta, co.sturado e rebatido ern máquina reta. No meio da par
na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, d
olos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação. A tolerância de variaçãc

RS 24,00

para a confecção é 100% poliésler n" 120. Todas as peças deverão ser embajac
de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A peça -deve estar
apresentar aino.stra e laudos do tecido principal e dos forros emitido.? por lal:

meia malha. tecido principal na cor azul claro, composição 67% poliésler / 33% v
/ tex. 22.41 / cv %. 4,9". co.m grau de brancura de 167.34" cie, solidez da cor a Ia

ez da cor a fricção grau mínimo 6, tecido anti pilling sendo realizado ensaio de a
er V única, confeccionada em maquina retllínea, com composição 86% acrílico

ponta da gola para o decote, sendo: 0,5 cm com fio tinto na cor amarelo. 0,4 cm
"nome do município" conforme layouts. a loieráncia de variações das medidas
ra do peito, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: bras
de tinta, e na parte frontal inferior o brasão do município na cor cinza claro fabr

335 devem ser rebatidas com largura de 2,0cm e costuradas em máquina galon
Ma parte traseira interna do gola deve ser aplicado um viés do mesmo tecido d
aseira interna da gola, deverá ser costurada uma etiqueta em tecido tipo TNT,

?v^ndo ser uniformes e informar a razão social. CNPJ. composição do tecido, simb
gramatura poderá ser de até 5%: e nas medidas de até 1,0 cm. a linha utilizada

as separadamente em sacos plásticos transparentes, a peça deve estar Isenta
ita de qualquer defeito que comprometa a sua ap.msentação. A empresa deverá
tório de análise têxtil acreditado pelo INMETRO.

Estado: Cidade: Endereço:
MG Ribeirão das Neves AVENIDA AMILCAR SAVASSI DE SOUZA, 68

Nome de Contato: Telefone: Email:

CRISTINA (31)3624-4926 zeniteoomercial@yahoo.com.br

26.363.493/0001-87, WR LICITAÇÕES INDUSTRIA. COMERClD E SÈRViCOS LTDA : RS 24,00
Marca: VVR • . " .- ■ " . '.A>- :
Fabricante: WR "á . " " , - --
Modeloi^CAMISÈTA ■ '' ■ ' ■ ■ T'-; "
Descrição: CAMISETA REGATA. Carpiseta regata, confeccionada ém estrútu/a iTieia malha, tecido principal na çòr.azuLclaro, composição 67% poliéster / 33% v.
iscose, gramatura de 175g/m- (±6%j,.fiação do (ipd voilex. titulo do fio ne: ítís /tex::22,41 / çv.%; .4,97. com grau de brancura de 167,34Acie,.sol[dez da;COEa Ia
vagem doméstica .grau mínimo de 4. solidez da cor ao suor grau minlrric 4, sojidaz da cor áfrieção grau rnínimo 5,.tecido anti pilling sendo realizado ensalpde:aT-
té 7000 ciclos não podendo tei* formação de pilling na superficie. A gola devera ser V única, confeccionada em maquina retllínea, coniçompasíção S6% acríiiçò
/ 9,75% poliéslér/3;25%.viscose com laigura (acabada) de 3 cm. começando da pónla cia gola.para ò decote; sèndo; 0,5-cm com.fio tintp'ná"co'r Bmarelo..0.4.crn: .
com íio-tinto na cor azul 2,1 cm com fio tinto na cor amaráia. com as inscriçõçs "nome do município' conforme layouts. a tolerância cie yariaçõe.s das medidas
e composição,da gola é de 5%._ T

Estado:

ES

Cidade: . Endereço: Nome de Cc
Carlacica R AFONSO CLÁUDIO, 258' A ANAPAULA

Telefone:

{27)3074-3221
. Email: -;.„T
-iiciíacbèswá"@gmáir:córr,

18.522.905/0001-97 MARILANE CRISTINA PEREIRA DE PAULA 07$79999620 R$ 24.70

Relatório gerado no dia 25/02/2022 15:40:44 (IP: 186.194.15.227)
Código Validação; JXIk08783RmxSDIOCgsdM6LLT7XoqSnbLixJYfa9%2bYI97uSJ9H68Ynqlg259hbv0
http;//www.bancodeprecos.corn.br/CertificadoAütenticidade? ! '
token=JXIk08783RmxSDIOCgsdM6LLT7XoqSnbLlxJYfa9%252bYI97uSJ9H68Ynqlgz59hbv0 33/45



CNPJ RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

Marca: Malharia Brasil

Fabricante: Confecccpr, Lanny e Cia

Modelo: Parlrao

Descrição: CAMISETA REGATA. Camiseta regata, confeccionada em estrutura neia malha, tecido
iscose, gramatura de 175g/iTi= (±5%), fiaçrão do tipo voriex, titulo do fio ne: 2635
vagem doméstica grau mínimo de 4, solidez da cor ao .suor grau mínimo 4, sc líd
té TOtTO ciclos não podendo ter formação de pilling na superfície. A gola deve 3
/ 9,75% poliéster/3,25% viscose com largura (acabada) de 3 cm, começando da
com fio tinto na cor azul 2,1 cm com fio tinto na cor amarela, com as inscriçcjes
e composição da gola é de 5%. !

VALOR DA PROPOSTA FINAL

rncipal na cor azul claro, composição 57% poliéster / 33% v
/ tex: 22,41 / cv %: 4,97. com grau de brancura de 167,34° cie, solidez da cor a Ia
?.z da cor a Iricçâo grau mínimo 5, tecido anti pilling sendo realizado ensaio de a
;er 'V única, confecciqnada em maquina retilínea, com composição 86% acrílico
ronla da gola para o decote, sendo: 0,5 oni com fio tinto na cor amarelo, 0,4 cm
nome do município" conforme layouls. a tolerância de variações das medidas

Estado:

MG

Cidade:

Ressaguinha

Endereço:

TV Teofilo Gama, 41

Telefone:

(32) 3341-1478

Emaíl:

confeccoesiannycia(5)r7,com

37.806.964/000r-3L.; ALE:XANDRE GO.SME;FERRAZ'0TI85022635i

. Marca:,AR SRORT " .

Fabricante: AR SPORT .

Modelo: 7rR SPORT ;
Descrição: CONFORME EDITAL-

,R$2(5;5d;

Estado:

MG

Cidade:

■Belo t-lorizonte

.Endereço: . ; .

. RUA PADRE PEIDRO' Finjo, 2976-
.Telefone:

■  Í31)ÇI.526-4062(
Emaii- -r - .Ç^Ç-:
■alexarjdrecíeriaz@gniail,cont

15.534.841 /OOOl -56 G.F.CONFECCOES LIDA

Marca: GE

Fabricante: GF COI-trECCOES
N/lodelo: PADRÃO
Descrição: CAMISETA REGATA Camiseta regata, confeccionada em estrutur i rr
scose, gran-iatura de 175g/m' (■.t5%), fiação do tipo vortex, titulo do fio ne 20,:
vagem doméstica grau mínimo de 4, solidez da cor ao suor grau mínimo 4, so
Ic 7Q00 ciclos não podendo ter formação de pilling na superfície. .A gola dever

Ide

3 s

/ 9, fõí; polié3ter/3.?.5% visco.$e com largura (acabada) de 3 cm, começando t a [
com fio tinto na cor azul 2,1 cm coni fio tinto na cor amarela, com as inscriçõ
e composição da gola é de 5%. Na frente da camiseta, no lado esquerdo, na altur
âo Sem de largura sendo esse aplicado pelo processo de impressão automáti :a
içado atravé.s do processo de estampa cilíndrica. As bair,ãs do corpo e das mi ng
eira de duas agulhas. Deve ser costurada internamente com máquina overloq je,
o corpo da camiseta, costurado e rebatido em máquina reta. No meio da parte tr
na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicati-vos na cor preta, deWi
olos de lavagem, tamanho, ano e pais de fabricação. A tolerância de variação
para a confecção é 100% poliéster n° 120. Todas as peças deverão ser eiribaf
de qualquer defeito que r:omprorneta a sua apresentarção. A peça deve estar i;
apresentar amostra e laudos do tecido principal e dos forros emitidos por lafjira

ia

3d,

ertta

Estado:

PR

Cidade:

Miarincá

Endereço:
H VALPARAISO, 318

n.250.876/0001-02 CAIylILA GRISTINA PEREIRA BARTOLINI

Marca-Camila: ; ' . .. í ■ í - ' ..í ' - ' ■■ ■] ,
- Fabricante: Camila' ■ i- ' '

Modelo: 01/01
Descrição; CAMISETA REGATA. Camiseta legala, confeccionada em.e.strufur
iscose, graniaturs dé 'I75g/m< (±5%)„fiação do tipo vortex;'titulo do fio ne: 26,-35";
vagem doméstica grau miniriio dè 4, solidez da cor aq s'Uo.i'.,grau fiiínimo.4, sol
té 7000 ciclos não podendo ter formação de pilling na superfície, A gola deveri.s"-
/ 9,75% pDllé.sler/3,26% visçóse cpmlàrgura (acabada) dé3;crri, começando d
com fio tinto na oor.,azu| 2,1 cm cOfrijiq tinto, na cor amaréia, com as inscrições

' e composição da gola é de 5%'. ' ■ . ' ' - . • ' .

ela malha, tecido principal na cor azul claro, composição 6'7% poliéster / 33% vi
lex: 22,41 / cv %: 4,97, com grau de brancura de 15'7,34° cie, solidez da cor a Ia
z da cor o fricção grau mínimo 5, tecido anli pilling sendo realizado ensaio de a

"v" única, confeccionada em maquina retilínea. com composição 86% acrílico
lonta da gola para o decote, sendo: 0,5 cm com fio tinto na cor amarelo, 0,4 cm
nome do município' conforme iayouts, a tolerância de variações das medidas
3 do peito, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: bras
de tinta, e na parte frontal inferior o brasão do município na cor cinza claro fabr
3S devem .ser rebatidas com largura de 2,Dom e costur,adas em máquina galon
Na parte traseira interna da golo deve ser aplicado um viés do mesmo tecido d
).seira interna da gola, deverá ser costurada uma etiqueta em tecido tipo TNT,

rido ser uniformes e informara razão social, CNPJ, composição do tecido, símb
gramatura poderá ser de até 5%: e nas medidas de até 1,0 cm. a linha utilizada
s separadamente em sacos plásticos transparentes, a peça deve estar isenta

de qualquer defeitu que comprometa a sua apresentação. A empresa deverá
ório de análise têxtil acreditado pelo INMETRO.

R$ 27,85

Telefone:
(44) 3023-8098

Ernail:

gfconfec(S)gmail.com

.:R$:3ò;O0/

eia n-ialhá, tecido principal na cor azul claro, composição 67%.poiiéster./ 33%-v (
:.tex: 22,41 / cv%: 4.97, com grau de brancura'de 167,34° cie. solidez da cora.ia
? da cor a fricção.grau mínifno b, tecido anti pilling sendO.reàlIzàdoiehsaío de ã

'er "v" única, confecciõnadatern maquiná-retilínea,- com composição 86% acnlicoíJ
pbn|3 da gola pára o decote, sendo: 0,5 cm com fio tinto nsioor amarelo. 0,4.cm;;
Tome dq iipunicipio'conforme Iayouts. aitolerâncla dé váriaçô.ès.das níedidas:; '.'

Estado: : Cidade:, i Endereço; / í . ;
lylG ■ ' Barrosõ.')-' AV PREFÊITÔiGENESIQ GRACAN.GÍ,-459

Nome de Contato: t y .Telèfone: ■ . , Email: '
. Caniilíi.M-ristina Pereira ■ E -,(32) 3351-1842;: -:Wiriuniformes@yahòò.ec)m,br -

38.478.458/0001-23 UNIFORT COMERCIO E CONFECCAD DO VES" UARIÜ LIDA R$ 30.90

Relatório gerado no dia 25/02/2022 15:40:44 (IP: 186.194.15.227)
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCgsdM6LLT7XoqSnbLixJYfa9%2bYi97uSJ9H68Ynqlgz59hbv0
http://wvvw.bancodeprecos.com.br/CertiricadoAutenticidade? .
token=JXIk08783RmxSDiOCgsdM6LLT7XoqSnbLixJYfa9%252bYi97uSJ9H68Ynqlgz59hbv0 34/45



CNPJ RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

neia malha, tecido nr?>sà£>gFnV| claro, composição 67% poliéster / 33% v
/ tex. 22,41 / cv %: 4,97, com grau de brancura dc 157.34" cie. solidez da cor a Ia

z da cor a fricção grau mínimo 5. tecido anil piiiing sendo realizado ensaio de a
sr V única, confeccionada em maquina retilínea. com composição 86% acrílico/
)nta da gola para o decole, sendo: 0,5 cm com fio tinto na cor amarelo, 0,4 cm c

orne do município conforme layouts. a tolerância de variações das medidas e c

M — VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: marca própria

Fabricante: marca própria

Modelo: camiseta

Descrição: CAMISETA REGATA. Camiseta regata, confeccionada em ostrutu
iscose, gramatura de 175g/m' (i5%), fiação do tipo vorlex. titulo do fio nc: 25'.35
vagem domestica grau mínimo de 4, solidez da cor ao suor grau mínimo 4, soli

té 7000 ciclos não podendo ter formação de pilhng na superfície. A gola deve
9,75% polic-ster/3.25% viscose com largura (acabada) de 3 cm, começando pi

om fio tinto na coi azul 2.1 cm com íio tinto na cor amarela, com as inscriçõc
omposição da gola é de 5%.

Estado: Cidade Endereço:

PR Apucarana AVENIDA CARLOS SCHMIDT, 486

24.728.467/0001-10 N: S: KARYDI EIRELI ^ \ '
Marca; Própria:' '
Fabricante: Própria" . . . .

Modelo: Própria. ; • ■ • " . ;_ •

" Descrição: "CAMISETA REGATA..Camisetá regata. confeccipháda em esíruídra frieia malha, tecido'principal ná cor azul claro. composiçâp,.67,% poliéster./ 33%',.:
viscose, gramatura de 175cj/m- (±5%), fiação dotipo vortéX, titulo do fio ne: 26,35 / tex" 22,41 / cv%: 4,97, com grau de brancura de.16?.34,Tcié. solidez da cor a4
avagem dornéstica grau mínimo de.4. sòíidez da cor ao suor grau mínimo 4, sbli.rJéz.da cor a fricção grau mínimo 5, tecido a.nti p.iilirig sendo.rèàíizado ensaiOiCÍe ;
: até 7000 ciclos nâü podendo ter for.inaçãò dé pillírig na superfície. A gola'devera iser ̂ v ' única, confeccionada em maquina retilínea, comx,omposição 85% acrítio

Telefone:

(43) 3422-127Q

Ernail;

unifort.pr@gmail.con-)

RSáO.gS:

0/ 9,75% poliéster/3,25% viscose cbtn largura (acabada) de.S cm. começando
•m com fio tinto na cor azul. 2,1 om com fio.tinto.na cor ,imarela; C0!Ti;aE insOriçõte
3 e composição dá gola é de Sli. flá .frente da camiseta, nc lado esquerdo; na alt
asão ,5cm de largura sendo esse aplicadq pelo processo da impressão autpmptiii;,

pônta da gola para o decote, .sendo; 0,5 cm/cOm fio.fnto na còr am3rélo,:Q,4.c
;,s ̂ nome do .município'' conforme lavotits. a toleráncia de Variações ,dsS iriédida;,-
ira do peito, devera ser aplicado o brasao do município, çóm;3s medidas de: br ■;
a de tinta, e.na parte fi ontal.infèrior p brasão do município ria cor cinza claro fa :

bricado através do processo de estampa cilíndrica. A-s barras do corpo e das ijnaiigas deverti ser rebatida.s'cpir! larguraide 2,0cm ecdsturadas em máquina gafdi
le. .Na parte traseira interna da goia deve ser aplicado.umtviés do mesmo tecid ;
traseira interna da .cjQla„.deverá ser costurada uma etiqueta em tecido tipo TN

.  Ipneira de duas agulha.s. Deve ser costurada internamente com máquina oyéi loqi
o do corpo da camiseta, costurado eirebatido em. máquina reta. No meio da pkrte

■ ;-T: na corbianca; cpm osçaracte.res.-t.lpqgi àfidos dos indicativos ná cor pretá.^tevèndo ser uniformes é Iriforniar á razão sociál. CNI^J.dóíriposiçãó.dp tecido,'sí
ÍTibolPs de lavagem, tamaníio. anp c país de íabricação.Á tolerância de variação
da paro a confecção é 100% poliéster nS 120. Todas.as peças deverão ser.embal
ta de qualquer defeito que còmprpnièta asua apresentação. A peça-deve.èstér is
era apresentar amostra e laudos do tecido principal e dos íoi ros emitidos,por at

Estado:

SP

Cidade: ' . .
Bragança Paulista

Endereço:' . . . , '
RtOD BENEVENI.ITO MORETTO, 1564'

36.782.020/0001 -09 NEX TÊXTIL ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA

Marca- NEXTEXTIL

Fabricante: NEXTEXTIL
Modelo: TRADICIONAL
üescrir;ão: CAMISETA REGATA. Camiseta regala, confeccionada em estruíur
i.scose, gramatura de 1 rõg/m- (±5%), fiação do tipo 'vortex. titulo do fio ne: 25,:
vagem doméstica grau míninin de 4, solidez da cor ao suor grau mínimo 4, sol
té 7C00 ciclos não podendo ler formação de pilling na superfície. .A gola dever;
/ 9.75% poliéster/3,25% visço.se corn largura (acabada) de 3 cru, corrtrrçando d
com fio tinto na cor azul '2,1 cm com lio tinto na cor amarela, com as inscriçõdi
e composição da gola é de 5%. Ma frente da camiseta, no lado esquerdo, na alt
ão 8cm de largura sendo esse aplicado pelo processo de impressão automátic
■cado atra'vés do processo de estampa cilíndrica. As barras do corpo c- das ma
eira de duas agulhas. Deve ser costurada internamente com maquina overloqi
o corpo da camiseta, costurado e rebatido em maquina reta. No meio da parte
na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, der
olos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação. A tolerância de variação r

na gramatura poderá ser de ate 5%:-e nas medidas de alévTiO cni. a linha utiliza
tdas.sépàfadamenle em;sa.cos plásticos transparentes. á.:peça deye.éstár.isèh'*
erita dequaíquer defeito que comprometa à sua apresentação.: A empresa dev
o.ratórlo de análise Têxtil actedilado pelo INMETBO.' . v , "

Nome de Contato;

NiCOLAOS

.  1 cleíone .. ,

(1T)"410217785.
Erriail:- /Tü ' . • .
cksolucóesfflbol.com.br

R$ 3()0,00

rr eia malha, tecido principal na cor azul claro, composição 67% poliéster / 33% v
5; tex: 22,41 / cv %: 4,97, com grau de brancura de 167.34'' cie, solidez da cor a Ia
de t da cor a fricção grau mínimo 5, tecido anti pilling sendo realizado ensaio de a

■r V única, confeccionada em maquina retilínea. com composição 85% acrílico
) ppnta da gola para o decote, sendo: 0,5 cm com fio tinto na cor amarelo, 0,4 cm

tome do município' conforine layouts. a loferância de variações das medidas
do peito, deverá .ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: bras

a ce tinta, e na parte frontal inferior o brasão do município na cot cinza claro fabr
tgas devem ser lebatidas com largura de 2,Qcm e costuradas em máquina galon
e. l-la parte traseira interna da gola deve ser aplicado um viés do mesmo tecido d
trr seira interna da gola, deverá ser costurada uma etiqueta em tecido tipo T N T,
en Jo ser uniformes e infcrniar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símb
a gramatura poderá ser de até 5%: e nas medidas de até 1 .0 cm. a linha utilizada

para a confecção é 100% poliéster n" 120. Todas ss peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes, a peça deve estar isenta
de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A peça deve estar Isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A empresa deverá
apresentar amostra e laudos do tecido principal e dos forros emitidos por laboratório de análise têxtil acreditado pelo INMETRO.

Estado:

MG

Cidade:

Coronel Fabriciano

Endereço:
R M.ARIA DELFINA BENEVIDES. 14

Telefone:

(31)9148-5543
Email:

nextextil2020(ã)gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais
//7C / Am o ■' d3 IN 65 de 07 de Juihc de 2Q21

R$ 23,96

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON I

Objeto: Aquisição de uniformrís escolares para distribuição aos alunos]d;
de ensino.. i

Descrição: Uniforme escolar - CAMISETA DE UNIFORME ESCOLAR, MANp
CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA

Data: 13/01/2022 08:30

rede municipal Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

LONGA, Identificação: N''Pregão:l262021 / UASG:987683

Lote/Item: /7

Ata: Link Ata

Adjudicação: 02/02/2022 08:32

Relatório gerado no dia 25/02/2022 16:40:44 (IP: 186.194.15.227)
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCgsdM6LLT7XoqSnbLlxJYfa9%2bYi97uSJ9H68Ynqlgz59hbvO
http://www.bancodeprecos.com.br/CertlficadoAutenticldade?
token=JXIk08783RmxSDIOCgsdM6LLT7XoqSnbLixJYfa9%262bYi97uSJ9H68YnqÍg269hbv0 36/46



CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

18.036.328/0001-23, ̂ ■PONTOCOM BRINDES LTDÃ ,
"VENCEDOR*'/,/ ■ ' ' ^ • 1.^^ /

kl

Fonte: www.compiasgovernamentais.gov.
br

Quantidade: t.455

Unidade: Unidade

UF: PR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: PONTO COM BRINDES ■ ./■ ■ ■/ ,, ' . . C '
Fabricante: PONTCCÜM BRINDES- , ■ ■. ■ 1''": ' ' ' ^
Modelo: PONTO C-Òfvi BRINDES ' ' ' . , ■ T
Descrição: CAMISETADE UNIFORME ESCOLAR. MANGA LONGÂ, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA
Estado: Cidade: ■'

PR Francisco Beltrão

Endereço: . Nome de/Contato: Telefone; Email: ■ .
RDIONISIQSPESSATO,132 . DOUGLAS / . ' (46) 3524-7757. - ■|icitacappontòcórnbrjndes@hòtniaiÍ.Gcrri,

35.084.241/000 1-40 BSH INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS DO VESTUÁRIO EIRELI

Marca: PRÓPRIA,
Fabricante: O MESMO

Modelo: CAMISETA ML ESCOLAR PIvICR | ,
Descrição: CAMISETA DE UNIFORME ESCOLAR, MANGA LONGA, CONFORME i S ESPECIFICAÇÕES DO

R$18,01

Estado Cidade:

Grusque
Endereço:
RS.AÜ PEDRO, 1650

32.296.995/0001-76 V. LOMES DO NASCIMELItÔ E CIA LTDA

Mlarca: PRÓPRIA. : ' :
F.ábricànte: PRÓPRIA •' ' , : ■ ■ . '
Modelo: 2022; ; ,

. Déscrição: "CAMISÉTÂDE UNIFORME .ESCOLAR. MANGA'LONGA. CONFORME As ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ■ ' ■ v-'

:/

UU • •

 TERMO DE REFERENCIA

Telefone: Ernsil:

(47) 3351-70b6 marr,o@hartextil.com.br

...Êstádo:'
PR

Cidade; • ,
Rosário do ivaí-

Endereço:
: AVBNÍDA SAÜPaNULO; 6,91

/ :R$.19,00::

Telefone:: 1/;: '

01.194.890/000V82 FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COME

Marca: Própria
Fabriconte: Própria
Modelo: Conforme Edital
Descrição: CAMISETA DE CNiFORME ESCOLAR. MANGA LONGA, CONFORME /

Estado: Cidade: Endereço;
SC Videira R NICOLAU CAVON, 160

15:534.841 /ÓOOl -56 G.F.CONFECCOES LTDa'
Marca: GF ' . ./■ , , '
Fabricante; GF CONFECÇÕES lida' / , ■

■: tviodelo: P.AORÂõ

Telefonç:
(49) 98.3

1(43) 8803-8446 - ; //

//■/

//'•

RCIO TÊXTIL EIRELI R$ 20,00

S ESPECIFIC.AÇÕES DO TE.RIvlO DE REFERÊNCIA

Email:

í-73/ (49) 3563-1508 fibratoptextilíffigmail.com

-/ -/"///- ■

■ /:://///

/Rè::22,96/

Descrição: CAMISETA DE UNIFORME ESCOLAR, MANGÀ:LONG.Á, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA

Estado:

PR

Gidâde:

• Maringá
Endereço:
R VALPARAIS0;3T8 .

09.381.250/0001-93 KLEMPS M/\QU1NAS TEXTEIS LTDA

'  'Telefone:
■  4 (44) 3023-80Q8 -

í  '
j  i

■ TF''
. Email;

.gfconfec@gmáií.corh •

R$ 23,90

Marco; FINNO ;
Fabricante: KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS j
Modelo: CAMISETA DE UNIFORME ESCOLAR j
Descrição: CAMISETA DE UNIFORME ESCOLAR, MANGA LONGA. CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA

Estado: Cidade: Endereço: Nome, de Contato: Telefone: Email:
SC Jaragoá do Sul R PREF JOSE BAUER, 1727 Arion Victor Kell (47)3372-3096 contato@l<lerrips.com.br

36.200.562/0001-63 JESSICA LORENA CUNHA SILVA 008.71015994 -RS 23,96;
Marca: PRÓPRIA , : -
Fabricante: PRÕPR|A ■ . / '
Modelo: PRÓPRIA , / ■ , /'' . • . '/;/i : \ :
Descrição:: CAMISETA DE UNIFOR.MÊF.SCOIAR,:mANGA;-LO'nGA, GONFORM

Estado:

PR

Cidade. :

Maringá
Endereço: '/ ,/-
R JOSE MORENO JtJNIOR,-674L

30.577.619/0001-24 MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFICCOES EIRELI

AS.ÊSPECIFICAÇÔES DO TER.MO DE REFERÊNCIA

Telefone:: , /,
■(44>9771-Í5Ç5'

Einall:

silva.lo26@tiolmail;cóm
.,:/ i ././;;,

:/- -T- A-- .

R$ 23,96

Relatório gerado no dia 25/02/2022 15:40:44 (IP: 186.194.15.227)
ií Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCgsdM6LLT7XoqSnbLlxJYfa9%2bYi97uSJ9H68Ynqlgz59bbv0

htlp://www.bancodeprecos.com.br/CertlflcadoAutenticldade?
[Í1^S& token=JXIk08783RmxSDIOCgsdM8LLT7XoqSnbLlxJYfa9%252bYI97uSJ9H68Ynqlgz59hbvO 38/45



CNPJ RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

Marca: PRÓPRIA

Fabricam e: MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECÇÕES EPP
Modelo: PRÓPRIA

Descriçião: CAMISETA DE UMIFORME ESCOLAR. MANGA LONGA, CONFORME

lEslado:

PR

Cidade:

Jandaia do Sul

Endereço:

R PRIMAVERA. 80

VALOR DA proposta FINAL

\S ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.

Telefone:

(43) 3432-4912

Email:

licííacoesiTie@gmail.corri

22.502.420/00,01-80 GOLTEX INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELl ! RS23,95

Marca: PRÓPRIA ' ' ' ■ ■, ■ ;
Fabricante: .'^ABRICAÇ.ÃO PRÓPRIA; . ■ , ' T' ' i : ' ■ - ,
Modelo: CONFORME EDITAL , L Ç;-' ' ' ' ' ;
Descrição: CAMISETA DE UNIFORME ESCOLAR. MANGA LONGA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ■

Estado:

PR

Cidade:. . Ç,
São Mateus do Sul

.Endereço:-; . ' Ti 4 T
RtENEMTEMAXVVÔLFF-FILHO. .171S'

, Teiefóné:.i ' . i:
■ (42)3532-4353

41.857.935/0001-10 V H FERNANDES ALVES LTDA

Marca: ADRYEL

Fabricante: .AÜRYEL

Modelo: ADRYEL

Descrição: CAMISETA DE UNIFORME ESCOLAR. MANGA LONGA. CONFORM

RS 23,96

E AS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL

Estado:

PR

Cidade:

Cascavel

Endereço:
R PIO XII. 3515

Telefone:

(45) 9108-0727/

.30.400.132/0001 -71. K2T1 CQN.FECCOES LTDA

45 3197-0706

Marca: T!<.2 . . . A
Fabricante: NACIONAL- ' ' .
Modelo: CAMI.SETA MANGA LONGA

■ Descrição: CAMISETA DE UNIFORME ESCOLAR, MANGA LOfvIGA,'CONFORME-.4
OSE, aníi-pilling na coi cinza (PANTQNE COLL GRAY 2 C)iConi a composição ÇT'
o. As mangas deverão ser .na.cor verde.p3mnne.(356 C) com extensão ate a gbla
a manga, na cor branca, com .5 çnti de largura, sobrepostà por uma tira vermelha
oneira 2 agulhas largas.-GOLA: -Qola:eiri.'V'.'. em ribaiia no-mésiTio tecido da-peça

Email:

vhfcomerciotalüutlook.com

RS 23,9.6..

-S ESPECIFÍCAÇÔES DO. TERMO DE.flEFÊRÊNCIÁ.--confeoci.anáda.eryi iPOLÍVlSC-
i,POLIESTER'COM 33% VISCOSE, GRAMATURA DE T60A19.pg/mL para n co.-p
•também em poliviscoss. anti-piling. Em éada manga, tiràs.no mesmo tecido d '
de 1.5 cm,(PANTQNE T8H B5.G). Com 2„5.çm prontáTosluPadaièm. rnáquina.gal. /
na cor verde Panlone (356 C). Na parte' traseira da gola deverá ser aplicado Um'.

gálão da mesmia malha e cor do Go,'pDCorn 1.0 cm pronto costurado em.rriâtjUná galoneira e rebatido em máquina reta 1. agulha. Para confecção desta peça d.;
everá ser utilizada a linha em 100% poliéster. n"120 (reta}/:fio texlurizado 1.0(3% poliéster (bverloque) na cor do tecido, ETIQUETA; A-étiquetá de identificação de
ve ser de tecido branco, afixada em caráter permanente e indeiével nà parte iritér
icativos na cor preta devendo ser uniformes e informar á razão social. CMPj, rjiia
□bricação e pais de fabricação. LOGÒTIPIA:.A Camiseta deverá ser aplicada PpR
) no lado esquerdo' dó peilo o Brasão do tvlunicípip de Marechal Çãndidò Rondpn
r-.infíar-i^irmaHa riotzo o-íf ar looitl a río'/liialriilar rlofcíi ri ni i.a òi-it-VM-ii*rM-v-iata a. cti la

onter- as inscrições "Secretaria de Educação" "Marechal Cándido.Rondon --Pr".
. niánhos-das camisetas. A fonte a.ser utilizada deverá ser ANtENA BLACK, pa

rcionalmente cónfòrme os--tàrrionho,s.d3.s camisetas-. As, escritas não poderãc
re a parte cinza da camiseta. conforiTié modelo apresentado abaixo. .A escrita

. maio.ms de caniisèta.s, dimini.iindo proporcionalmente ao tamanho das camis

Estado: Cidade: ■Enderéço: - - ;
PR ■ Palotiris ' ..AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY-584

11,250.876/0001-02 CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI

na dé cada peça.'no centro do decole costa. Os cáracterês tipográficos dos. Ind'.-
ca. composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tanianho, ano dé f;
SERIGRAFIA A BASE DE AGU.A (de forma que nao desbote durante as lavagens
- Pr com. 6.0 cm de base-e altura proporcional para" todo,s.os tamanhos. A peça-

confeccionada deve estar i.sei)ta'.de qualquer defeito que compi'ometa a.sua Apresentação. SERIGRAFIA N.AS GÒSTAS: A serigraíiamà parté das costas devera c
iforme imagem da peça acabada. As escritas deverão ser pfpporclonáls aos ta*.
do do tamariho.SS paraios núriieros.maioresde camisetas é diminuindo propo •
hrepor. p parte vérde-do uniforme, devendo'necéés3."ian-jèhfe estar todá ela sob-: -
irechal Cândido Rondon - Pr".deverá partir do tamanho 35 para os tamanhos ;

.11.,: ;

Teleforié:'" ■

- : (41) 9735-9041
.  .Email: ; .• -- l/i
k2tlçomerciálijpgmaií.çom-.

IMarca: camila
Fabricante: camila

Modelo: 01/01
Descrição. CAMISETA DE UNIFORME E-SCOLAR. MANGA LONGA. CONFORMÉ AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA

R$ 23,96

Estado;

MG

Cidade:

Barro-so

Endereço:
AV PREFEITO GENESIO GRACANO, 469

Nome de Contato:

Camila Cristina Pereira

Telefone:

(32) 3351-1842
Email:

vvnuniformes@y2hoo.com.br

40.089.667/0001-27 L DOS SANTOS FERNANDES , - ^ -j \
. Marca: PRÓPRIA . ' ■ i '.' 'T.;; ' ' - ' - v i

Fabricante: PRÓPRIO ■ ' . . í
Modelo: nc • . . , ' " • ] ■' T ' ^
Descri'ção: CAMISETA DE UNIFORME ESCOLAR. MÀNGAToNG.A. CONFOIIMB.ÃS ESPECIFÍCAÇÔES DO TERMO DE REFERÊNCIA ;

R$ 23,95-i

Estado: Cidade; ■ Endereço: .
PR Cascavel - , R-MARECHAL.FLOR'lANO, 273'2

Telefone:

(45) 9945-3023
Email:

. licital.s(®ya.hoo..'coiT(

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais
Inc. I An. 5° da IN c5 de 07 de Julho de 2027
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Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL CAKDIDG RONDON Data: 13/01/2022 08:30

Objeto: Aquisição de uniformes escolares para distribuição aos alunos da rede municipal Modalidade: Pregão Eletrônico

de ensino..

Descrição: Uniforme escolar - CAMISETAS M.ANGA CURTA, NA COR BRA ̂ICA, GOLA TIPO

POLO

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão.l 252021 / UASG:9B76B3

Lote/Item: /8

Ata: .Linl<.A.ia

Adjudicação: 02/02/2022 08:32

Fonte: www.coinprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade

Unidade

UF

50

Unidade

PR

GNPJ

32.296.995/0001-76

n'ENCEDOR*

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

V. LOMES DO NASCIMÉNTO E CIA LTDA

Marca: PRÓPRIA ' ' A ■

.Fabricante: PRÓPRIA . . ■

Modelo 2022

■nescrição: CAMISETAS MANGA CURTA, MA COR BRANCA, GOLA TIPO POUj)
.Estado;

PR ,

Cidade:

■■Rosáfió do Iváí

Endereço;
- .ÃVEMÍDASAO PA

15.534.841/0001-56 G.F.CONFECCOES LTDA

Marca: GF

Fabricante: GF CONFECÇÕES LTDA
tulodelo: PADRÃO
Descrição: CAMISETAS MANGA CURTA. NA COR BRANCA, GOLA TIPO POLÓ, C
RTAS COM BAINHA OICM DE LARGURA. AVIAMENTOS: LINHA DE COSTURA U

ERLOCK NAS BORDAS DESFIANTtS DO TECIDO. TRAVETE NA EXTREMIDAC
FEITO APÓS A COSTURA DAS BAINHAS PRONTAS, PONTOS POR CENTÍIvIE"
RA t./líNIMA 191 G/M', COM TOLERÂNCIA DE + OU - 5%: COMPOSIÇÃO: 67% /

-

VALOR DA PROPOSTA FINAL

çviõçv: .'H/Râ24:00 ■'

,)L0, 691
Telefone:-

,t43)8803.-8-M5„

R$ 24,26

OM 6CM DE LARGURA, ABERTURA FRONTAL PARCIAL DE 11 CM, MANGAS Cü
10% POLIÉSTER NA COR DO TECIDO. COSTURA: MÁQUINA INTERLOCK 07MM P

.ARA JUNÇ.AO DOS OMBROS, GOLA, MANGAS E FECHAMENTO LATERAL. MÁQUINA RETA 1 AGULHA PONTO FIXO PARA PESPONTO GOLA. APLICAÇÃO DE OV

lOTAL NO LADO ESQUERDO DO PEITO O BH.ASÃO DO MUNICÍPIO DE MARECH
AOS (AMANHOS DAS CAlvIlSEIAS. AS QUANTIDADES PARA CADA TAMANHO (
DE CADA TAMANHO A .SER FORNEGinO PELA EMPRESA

 E I^NFERIOR DE FECHAMENTO DE LATERAIS E MANGAS, QUANDO 0 MESMO FOR
T RO: 3,5 A 4,0 EM TODA AS COSTURAS. TECIDO: ARMAÇÃO SARJA 2X1. GRAMATU

,LG ODÃO E 33% POLIESTER. BRASÃO: DEVERÁ SER APLICADO COM SUBLIMAÇÃO
\L C.ÃNDIDO RONDON, COM 6CM DE BASE E 6CM DE ALTURA PROPORCIONAL

M, G, GG, XG) SERÃO DEFINIDOS APÓS A APRESENTAÇÃO DO MOSTRUÁRIO

Estado:

PR

Cidade:

fviaringa
Endereço:
R VALPAP.AIS0,3i

Ü I.194.890/OG01-82 „FIBRA'tO.P.UN.IFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTILIEÍRELI.
Marca: Própria ■ . i/v' ■■ ■ ■ ■
Fabricante:: Própria . - " .
Modelo; Conforme Editai ■
Descrição: CAtvliSETAS MANGA CURTA, NA COR BRANCA, GOLA TIPO POLÓ

Estado:

■SC

Cidade:

Videirã.
Endereço:
rnícolau c.avón. 160 :

Telefone

(49) 9S85-Ç

22.602.420/0001-80 GOLTEX INDÚSTRIA E COMERCIO - EIRElll

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo: CONFORME EDIT.AL
Descrição: CAMISETAS MANGA CURTA, NA COR BRANCA, GOLA TIPO POLÓ

Estado:

PR

Cidade:

São Mateus do Sul

Endereço.
H TENENTE MAX WC.

11.250.876/0001-Õ2 CAMIU CRISTINA PEREIR/\ BARtpUNf i
Marca: Camila ' . ' '
Fabricante: carnila, , - . . ; . ' ;
Modelo: Ol/OT . ,
Descrição; CAMISETAS MANGA CURTAÍ NA COR BRANCA, GOU TIRO POLC

Estado: Cidade: Endereço: '
MG ■ Barroso - AV PREFEITO GENESlO GRACANO.-.469"

Nom e

CamlL-

35.084,241/0001-40 BSH INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS DO

4,73/ (49)i3563-l 508: '

LF

Telefone:

(44) 3023-3098
Emall:

gfcon fec@gmail.com

. B$ 24,26

Emall:

:fibraloptextil@gfnaíI;CpiTi .

R$ 24,26

FILHO, 1713

Telefone;

(42) 3532-4353

,R$24;26:-:

de Contato: .

Cristina Perei

Telefone: Emall:

1)3351-1842 'wriuniformes@yahoo.cofri.br

VESTUÁRIO EIRELI RS 24,26

Relatório gerado no dia 25/02/2022 15:40:44 (IP: 186.194.15.227)
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CNPJ RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

Marca; PRÓPRIA

Fabricante: 0 IvIESMO

Modelo: GOLPA POLO MC PMCR

Descriçião: CAMISETAS MANGA CURTA, NA COR BRANCA, GOLA TIPO POL'

VALOR DA PROPOSTA FINAL

D, (tONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA,

Estado:

SC

Cidade:

Brusque

Endereço:

RSAO PEDRO. 1650

Telefone:

(47) 3351-7065

Eniail:

marco®hartextil.coni.br

18.036.328/0001-23,■ " . PONTOCOM BRINDES LTDA

Marca: PONTO GOtM BRINDES' r , '
Fabricante: .PONTO COM BRINDES . '
Modelo: PONTO COM BRINDES

RS 24,26

Descrição: CAMISET AS MANGA CUR TA: NA COR BRANÇÀV-GOLaTIPO POLÔ 1 L'.;'

Eslado:

PR • '
Cidade: , ,

■ Francisco Beltrão.
Endereço: ..

. n oioNISIO SPÉSSATO,.l-32;
Nome dè Contato:

'DOUGLAS
■ Telefone; ; Email:

RS IDADE

fo uniformes, a

ervação da
izição.

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais
Ino lArt 5''ds IN 65 de 07de Jtj/hc de :!0'J 1

Órgão: MINISTÉRIO DO MEIO AlvIBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVE
Coordenação Geral de Einanças/df

Objeto: Atiuisição de equipamentos de proteção individual (EPI), inclijin
fim de alender às demandas do Instiluto Chico Mendes de C

Biodiver.sidade (ICMBio), com o objetivo de dar higiene, orgar
padronização e segurança aos servidores envolvidos nas ati
fiscalização e iTioniiorarnetito ambiental e prevenção e comt
unidades de conservação federais..

Descrição: Camiseta - Material: 100% Algodão 0. Tipo Gola: Redonda 0,
Escolar 0. Tipo: Unissex 0. Tamanho: Sob Medida 0. Caracte ist''cas Adicionais:
Conforme Modelo Do Órgão O, Tipo Manga: Curta O,

CalMat: 430181 - CAMISETA, MATERIAL 100% ALGODÃO, APLICAÇÁ
ESCOLAR, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA CURTA. TIPO GOLA
"TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS .ADICIONAIS CON
00 ÓRGÃO

sdes de

a incêndios na

UNIFORME

DONDA,

ORME MODEL

CNPJ RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

09.216:620/0001-37. BRS SUPRIMENTOS CORPÓRÁTIVdS.S/A
*VENCEDOR.* . : ■

Marca: Citèrol . ' . ■ ,
Fabricante: Citerol
.Modelo: Camiseta ■ ■ . . - L . , 7
Descrição: CAMISETA BRIGADISTA '

(46) 3524-7757 llcitacapp0nLOCDnibriiides@hbttTiail.cpRi
i  :,

R$ 25.35

s

licaçâo: Uniforme

O

Data: 08/12/2021 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

identificação: N°Pregão:512021 / UASG:443033

Lote/Item: 1/9

Ata: .U.ak.ALa

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.
br

Quantidade: 4.700

Unidade: Unidade

UF: DF

VALOR DA PROPOSTA FINAL

■: R$:2S,207

Estado: • Cidade: '

RS . São Leopoldo
Endereço:
■AV^PAROBE, -1851

: Nome dê Coritàto;.
;'bALTÒN

: Telefone: U

/(51)-3579-77po'
' Emailr; ./; ■■ ■ ■ ■

daltòn: sch rfi i tt (Sbrsúppíyiçpm.br

38,478.458/0001 -23 UNIFORT COMERCIO E CONFECCAO DO VESTUÁRIO LTDA

Marca: camisa
Fabricante: marca proptia
Modelo: marca própria
Descrição: Material: 100% Algodão O, Tipo Gola: Redonda 0, Aplicação: Uniform
: Confomne Modelo Do Órgão O, Tipo Mango: Curta 0.

R$25,30

frístado;

PR

Cidade;

Aoucarana

ir.ndereço:
AVENIDA CARLO bUH A\ . 486

29.22S.O3O/0OOT-3r . GÁLEGÓSIMPORTADORAITDA.
•Marca; trevo . -.t, . . . . •
Fabricante: trevo • ' " ' "
Modelo; trevrj .. . . T ..

■  Descrição: CAMISETA BRIGADISTA

í Escolar O, Tipo: Unissex 0. Tamanho; Sob Medida O, Características Adicionais

Telefone;

(43) 3422-1279
Email;

uniforl,pr@gmaíi.com

^,/Tí::::t7T\.;:R$,25;4Ó:

Relatório gerado no dia 25/02/2022 15:40:44 (IP: 186.194.15.227)
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CNPJ

Estado:

SP ; ■

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

/Cidade: v Endereço; / : ■//,; -r. .-Telefone/;

São Paulo i ■■RSpLANGEBIBAS;:58' (") 59/;8-8195--

30.577.619/0001-24 MARIA ELIZABETH MOURA MORALES C0N
Marca- PRÓPRIA

Fabricante: MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECÇÕES EPP
Modelo: PRÓPRIA
Descrição: CAMISETA BBIGADISTA

VALOR.DA PROPOSTA FINAL

Ernail "L , ú; AtÇ; ' cPT' .//l /

/rodrigo mailins rodnquez@gr>iaii com

Estado:

PR

Cidade:

Jandaia do Sul

Endereço:
R PRIMA'vER.A, 80

"ECCOES EIRELI

Telefone:

(43) 3432-4912

R$ 500,00

Emaii:

liciíscoesiTieíagn-iail.corri

Preço (Compras Governamentais) 5: Mediana das Propostas Finais
ínc .' Ari 5''da íN 66 de 07 de Julho de diK'l

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva

Subsecretária de Planejamento e Orçamento
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOÓ

Objeto: A-quisição de uniformes escolares,.

Descrição: Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardament
CAMISA (UNIFORME ESCOLAR) unissex, conforme Arte con
do Termo de Referência.

CatSer: 10030 - Confecção - bordado - aviamento de roupa , fardarr ente, camiseta

CNPJ

37.840.719/0001-40
> VENCEDOR*' ■ :

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

RICARDO ARAÚJO ALVES 0,5483213476

Marca: Marca hão infornnada : ■ • . '

Fabricante; Fabricaníenâpinforitiaclq/ ■;/l ■ . .. ) . 7: ■
Descrição: CAMISA (LíNIFORMh;ESÇOLAR), CQniorniê.Ar'te;constanterio Ar

. cido i-fialha PV, cotn gramajuiã dé-cladsificação mèdia.Ceritrs.l JO e 220/g/n-
ca, 67% políésl-er e 33% viscdse; manga curta..cdrri.punho,;de:2i& cm de largc
rn branco: G,2 Gnrverde; 0,2 cmjbrãncol e 0,6 Grn verhielhojlgols polo em linbí
verde: 0,2 crfi vermelbo: Ò..2.cm branco; 0,2 cm verde; 0,2'cm br_anco;:e O.&.cm
agulhas. :Aplicação;ern silkscreen na frente, duas cores'{.vêtde-e;vermêlHb);;|ç
eta conlêúdo tamanho. maróa.eçQmpòsiçãb,..As peças deverão ser erhbalada:

: j-nomenícijdá áquisição, A cor pantó.ne,:é â lqgomafca jéyeni .serútiíizadas/s jgt
. IçAL (https:.f/wvvw2;ifal.edu. br/ífál./réitoriá/conaüniúácãp/lpgomarcas..'maH .131

.(Estado::-
tpB-;. ■/- ■

..cidade; //-Endereço: / ■■■ '■ L ' ;.;T ./;
João Pessoa RUA DEZBN0VE'DE-MARCg,.Í22(

01.237.548/0001-12 BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRIN

conforme Arte constante no Anex-

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não ir.íormado
Descrição: CAMISA (UNIFORME ESCOLAR),
do malha ,°V. corti gramatura de classificação média (entre 130 e 220 g/m2
a. 67% poIlÉster e 33% viscose: manga curta, com punho de 2,6 cm de largur
branco: 0.2 cm verde; 0,2 cm branco; e 0,6 cm vermelho; gola polo em linha poli
de: 0,2 cm vermelho: 0,7 cm branco: 0,2 cm verde; 0,2 cm branco; e 0,5 cm vern
lhas. Aplicação ern silk screen na frente, duas cores (verde e vermelho), com
contendo tamanho, marca e composição. As peças deverão ser embaladas -irn
rnenlo da aquisição. A cor pantone e a logomarca devem ser utilizadas segund'
i. (https:/,■'www2.ifal.edu. br/ifai/reitoria/comunicacao/logomarcas/monual-da-

R$ 23,88

DE ALAGOAS

camiseta -

nte no Anexo l-A

Data: 08/11,72021 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão: 172021 /UASG:158147

Lote/Item: /I

Ata: LioJi.Aia

ArJJudicação: 12/11/2021 10:10

Homologação: 12/11/2021 11:55

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov
.br

Quantidade: 27.224

Unidade: UNIDADE

UF: AL

VALOR DA PROPOSTA FINAL

ÉAr.unissex. -eni tamanhos PP,:FT M/G,'GG:é,>C6, GlvGZ £'63 pádfãp adültôftêÇ-
:0rn .toierânGÍa;:de.dT 5%), conforme/as;normas. da''ABNT:pãrà;tecidos.'na cor bran-;
com cores disíribuidas da'seguinte forhia--jv2'cm vefdé; (Í2;çm vefrrieiho/p,2,çl;;>

floliéster/com® cm de largura, com-cocés distribuídas dajseguínte fdfnva/-4;6 çm;/;<
;fmelhd:/e barra,dobrada: tipo bainha.rcorn 2 cm de larguraí costurada com três.
1 üsp dálògprparça-versão vertioal, rio.peito.lado esquei-ào;de:quem;véster Eti^
ém s-áCós plásticosii.ndividuais. O quantitativo por tamanho será informaao-no-:/.;
rido orientacõe.s do Manual oe Aplicação da.Marca IF, disponibllizado.no site do.*.i
da-marcaif-versao-final.-pdf/View); ..■ . -r e-rrsfi, :

.(Telefbné:;.., ; ;■
.J83Ta822-:i666(

/ÉiTiail;/ ' /'-/z (T; (L, -''/:
alvesdjètribuidorajp^'gniail:'çbrn ,

DES-EIRELI RS 15,19

Estado:

PR

Cidade:

Apucarana
Endereço:
R silício, 100

Nome de Contat

ELIZABETE ARDià

18.381.449/0001-02 CONFECÇÕES MCB -EIRELI '

) l-A unissex, em tamanhos PP, P, fvl, G, GG e XG, Gl. G2 E G3 padrão adulto; teci
m tolerância de +- 5%), conforme as normas da ABNT para tecidos, na cor branc
om cores distribuídas da seguinte forma: 1.2 cm verde: 0.2 cm vermelho; 0,2 cm
éster, com 6 cm de largura, com cores distribuídas da seguinte forma: 4,6 cm ver
lelho: e barra dobrada, tipo bainha, com 2 cm de largura, costurada com três agu

uso da logomo.xa versão vertical, no peito, Indo esquerdo de quem veste. Etiqueta
aeos plásticos individuais. O quantitativo por tamanho será informado no mo

) orientações do Manual de Aplicação da Marca IF, disponibilizado no site do IFA
marcaif-versao-final.pdf/vievv).

Telefone:

(43) 3432-4948
Email:

Iicitac30.betbi(a)grnail.cürn

R$1:5,25'
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada . ..

Fabricante: Fabricante não informado :
Descrição: CÀMiSA (UNIFORME ESCOLAR), conforme Arte constante no AO'
cido malha PV, corri gramatura de classificação média (eritré 1.3Ó e 220 g/ni

■ ca, 67% polièstér e 33% viscosè; manga curta, conigiuiiho de 2,6 oin de largu
m branco; 0.2 cm verde; 0,2 cm.branco; e 0,6 cm vermelho; goia polo em linh
verde; 0,2 cm vermelho; 0.2 cm branco; 0.2 cm verde; 0,2.cni braiico; e 0.6 cn
agulhas.,Aplicação em silk screen ria frente, duas cores (verde e vermelho), c
eta cohteridü fâmanhormàícâ e.còigposiçâo. As peças deverão" sei'embaiac

xç l-Á -iupissex. em tamanhos P.P, P, M. G,,GG .eXG, Gl, 62 E.03 padrão adultol.fè;;,
2, (om tolerânciá de s- 5%). conforrne'as: nõrmas da AfeNT parà fedidòs, ria cór'â"ah'
a. com cores distribuídàs da seguinte íormá. .1.2 cm verde; 0,2 om.vétmelho; 0;2ri
3 p íliéster, com 6 cm de largura, com eoie.s distribuídas da seguinte fgrnra: 4.5 om; f
vermelliq; e barra dobrada, tipo bainha, com 2 cm de largura, có,sturada com três ri

orii usp.da Ipgpmarca versão vertical, lio peito, lado esquerdo de güeip vésterEíiquii
asjerii sacos plásticos individuais: O quantitativo por íámárihd sera íhformádoirioi

momento da aquisição. A cor panlone.e a lógomarca devêm ser utilizadas segundo orientações do Manual deAplicação da Marca IF. dispohibiiizado no site dõ
Ip.AL (https://www2.ifal.edu. br/iíal/rèitoriã/comurilcacao/lQgomarcas/mariúal-da-mãrcaif-versao-firial.pdf/view):

Estado:

PR

Cidade: :

Jandaia do Sul

: Endereço: ■:
ROO BR 3761<lvr214. S/N.

Telefone:

(43) 3-132-<!900;: ;

38.478.458/0001-23 UNIFORT COMERCIO E CONFECCAQ DO VESTUÁRIO LTDA

Marca: Marca ríão informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CAIvliSA (UNIFORME ESCOLAR) unissex, conforme Arte constante, no Anexo IA do Termo de Referência.

Émall: j
.confecji^mebíQíãrnaii

R$16.72

Eslsdo:

PR

Cidade'

Âpucarana

Endereço:
AVENIDA CARLOS SCHMIDT. 480

13.611.287/0001-38 GLOBALHOUSE EIRELI '

Marca:'Marca não informada -.
Fabricante: Fabricante não informado ' .. •
Descrição: CAMISA (UNIFORME ESCOLAR),unissex.- conforme Arte constante
-GLOBAL •>, . " ' • • •

Estado:

PE

Cidade:

IPQjuca
Endereço: '•
R.SÀO BENEDITO. 04-

Nome de Contate

RAYANNE. .

eta contendo taiTianho marca e composição. As peças deverão ser embaladas
momento da aquisição. A cor Panlone e a logomarca devem ser utilizadas seg

Telefone: '

(43)3422-1279
Email:

unifori.pr@gmail.com

R$-l'7iÒ0

10 Anexo Í-.A doTermodépèferéncia.'VALIDADE 60 DIAS MARCA E FÂBRICÃNTE :

Telefone: . " Email;. . ; - ■ .
.ig (81) 3228-55S1 _ rãysnhegicestasglpbal.conv.br ■ L . .

R$17,4504.034.176/0001-1 5 MJS INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante nâo informado
Descrição: CAMISA (UNIFORME ESCOLAR), conforme Arte constante no Ar
cido malha PV, com gramatura de classificação médio (entre 130 e 220 g/m2,
ca. 67% poliéster e 33% viscose; marigo curta, com punho de 2,6 cm de largura
m branco: 0,2 crn verde; 0,2 cm branco; e 0.6 cm vermelho; gola polo em linha 5oliéster, com 6 cm de largura, com cores distribuídas da seguinte forma: 4.6 cm

) l-A - unissex, em tamanhos PP, P. M, G, GG e XG, G1, G2 E 03 padrão adulto; te
lom tolerância de -t- 5%). conforme as normas cia ABNT para tecidos, na cor bran
com cores distribuídas da seguinte forma: 1,2 cm verde; 0,2 cm vermelho; 0,2 c

verde; 0,2 cm vermelho. 0,2 cm branco: 0,2 cm verde; 0,2 cm branco; e 0,6 ci|n v
agulhas. Aplicação ern Silk Screen na frente, duas cores (verde e vermelho), com uso da logomarca versão vertical, no peito, lado esquerdo de quem veste. Etiqu

ermelho; e barra dobrada, tipo bainha, com 2 cm de largura, costurada com três

IF.AL (https://wvvw2-ifal.edu. r/ifai/reitoria/Gomunicacao/logomarcas/mani. al-da-marcsif-versao-final.pdf/view).

Estado; Cidade: Endereço:
PE Paulista AV SEVERINO JOSINO GUERRaX, S/M

ern sacos plásticos individuais. O quantitativo por tamanho será informado no
.jndo orientações do Manual de Aplicação da Marca IF, disponibilizado no site do

Norrle de Contato:
I  I

Felipe Rodrigues
Telefone:

(83) 332.2-7294
Email:

rnjscGnfeccoes@gmüil.com

:25.369.6B4/0001-24, -WaGALCADOSEIRELI ^ :A- - 7- :V. '

'Marca: Marco iiâoinfòrmoda , L; ' "
Fobricante: Fabricante nãq informado ^
Descrição: C.AMISA (UNIFORME ESCOLAR), conforme Arte constante no Ai^exo l-A uiiissex, em tamanhos PP, P, M,,G. GG éXG. Gl, G2 E G3 padrão adulto: te. ;
cido malha PV, coni gramatura de. classificação média (entre Í30 e 22Ü"g/im2.lcom tolerância de 4- 5%), conforme as normas.da ABNT para tecidos,;na cor brán

■ ca. 67% poliéster e'33% viscose: manga curte,'com punho dé 2,6 crn de iargÍ!ra[.com.co'res distribuídas da seguinto/fòrmà: 1.2 cm. vefdei0}2:çm-vermelhò; 0,^^^
m branco; 0.2 cm verde; 0.2 crn branco; e 0.6 "crn verme!ho;-gol3 polo ern iiníia poliéster,-com. 6 crn de largu'ra.'coni cores dístrlbuíclàs d'â seguinte forma:'4,6çnv,- /■
verde; 0.2 cm vermelho: 0,2 cm branco; 0,2 crii verde; 0,2 cm branco; e 0.6 cni yermélbo; e barra dobrada, tipo bainhá.cofi'"» 2 cm de largura, costurada com três :
agulhas. Aplicação em silk screen na frente, duas cores{verde e verrnelho).''coín uso da.loçòmárca versão verticali no peito. lado esqUerdó de quern. veste. Etiqu
eta contendo tarnanho, marca e composição'. As peças deverão ser embaladas em sacos plasticos lndividuais.. O .quantitotivò por tamanho se.rálnformado.nò- F''
momento da^aqüisiçâo/Acorparitoné e a íogomarca devern serutilizadas seguridb órientaçõcs do Manual de Apliòáçâo da-Marca IF( díspòhibijizádo nò site do ;-

.IF.AL (htíps:/.Avwv3/2.ifal.edu. br/ifal/rc4toria/comunicacao/logoniarcas/rnanua{-da-marcaif-versao4jnal.pdf7viewi T . . . . . "

Estado:

' MG
Cidade:

: Trés Cor

Endereço: '
AVJULIAO ARBEX, OOOSO; -

Nome de Coptalo:, . Telefone: i • Email: , ' • - .
.:MAYLON'/i;.' : -.. .(35)3235-1001 . ■ Iicitacao01.@centerdislribuidór:3.cõni.br ..

08.113.055/0001-10 MARRO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CAMISA (UNIFORME ESCOLAR) unissex, conforme Arte constante

hslado:

PR

Cidade:

Apucarana

Endereço:
AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA. 1449

35.496.595/OODT-OO DI DINÁH COMERCIO DÉ ROUPAS LTDA

R$19,98

no .Anexo l-A do Termo de Referência.

Nome de Contato:

Edson Mansano

Telefone:

(43) 3202-3222
Email:

mansano@eiisil.com.br

R$2235

Si®-

Relatório gerado no dia 25/02/2022 15:40:44 (IP: 186.194.15.227)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM6LLT7XoqSnbLixJYfa9%2bYi97uSJgH68Ynqlgz59hbv0
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca; Marcà hão informada .': '

Fabricante: Fabricante nao infòriiíario

besorição: "CAMÍSA (UNIFORME ÉSCOLAR), coiiforme Aite constante nó Aóex
cido malha PV, com gramatura de classificação média tentte.130 ei220 g/rr 2,
ca, 67% poliéster e 33% viscose; niaii^a curta, corn punno ne 4,0 cm de largi ra,
rn branco: 0,2 cm verde; 0,2 cm brancò; e 0,6 cm vermelho; gola pólo em" lint a'|:
verde; 0,2 cm verrnéllio; 0,2. cm branòò,; 0,2 cm.verde:'0;2 cm branco; e 0,6 crn y
agulhas. ARlicação em sjlkscreen na frenle, duas coréS; (vefde e vermelho), .cot:

0 l-A -ijnissex, em tamanhos PP, P, M,'G,:i3G,;e XG, G1, G2 E G3 padrão ■atíultd; te: f
oím tolerância de r- 5%), oonforme.as normas da ABNT, para tecidos, ria cor brári s

com corés Distribuídas dá seguinte fôrma: 1,2 cm verde: 0)2 cnt vèrntelho; 0,2 c O
oliésier, com 6 cm de largura, com cores distribuídas dã seguinte forma: 4;5.crri í:;,
ermellio;e barrá dolgradà, tipo bainha, com ,2 cnr de laj;gtjra|;costurada cpim lfêsj;-Ç
1 üsó da logomarea versão vertical.^nolpeitG, lado"esqueidgdé"quem veste, Etiqu

éta conterido tamanho: niaica e eomposição. As peças"deverão ser embalallas'ern'sacos plásticos,individuais,"0 quántitãtivp por tamanho seráf nfórfnado po;
momento tí a aquisição. A cor pantone e a logomarca devêm ser utilizadas segúndo orientações do Manual de Aplicação dá Marca IF.-dispbnibilizsdo no sité do;
IFAL (lilip3:,'/vvwvi2.ifal,edu.br/ifa|,-'reitoria/comünicac,á'o/iogomarcas,'manáál-da-inarcaif-ver3ao-final.pdf/view),' ' '

Estado: Ci.clade;-, . . .t i ,, . . :
PB . -CampinaGrande" nu Rt lREMDO AUGU"STOSANTIAGO,35S-

'tèlefonê: ■ V " ' ;
. (33) 3337-4226/ (83)8894.4226/ {83);332Í-698p;"

28,273,249/0001 -90 GANDAN INDUSTRIA E COMERCIO DE CON

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CAMISA (UNIFORME ESCOLAR), conforme Arte constante no Aijiex
cido malha PV, com gramatura de classificação rnédia (entre 130 e 220 g/iTi2,
ca, 67% pnliéster e 33% viscose; manga curta, com punho de 2,6 cm de largura
m branco: 0,2 cm verde: 0,2 cm branco: e 0,6 cm vermelho; gola polo em linha
verde: 0,2 cm vermelho: 0,2 cm branco; 0,2 cm verde: 0,2 cm branco: e 0,6 c
agulfias. Aplicação em silk scteen na frente, duas cores (verde e vermelho), co
eta contendo tamanho, marca e composição, ,As peças deverão ser embalada
momento da aquisição, A cor pantone e a logomarca devem ser utilizadas seç
IFAL.

Estado:

PR

Cidade:

Apucarana
Endereço:
AV ARNALDO RAMOS LEOMIL, 105

95,948,618/0002-75 - NILCATEX TÊXTIL LTDÂ

Marca'Marca não infoimada ■ " L
Fabricante: Fabricante não informado - ■ :
Descrição: CAMISA (UNIFORME ESCOI.AR), Unissex, eni tamanhos PP, F, M,

s r

for
íicação média (entre. 130 e 720 g/rn2, com tolerância dé r-..5%), conforme í
curta

0 l-A - Linissex, em tamanhos PP, P, M, G, GG e XG, Gl, G2 E G3 padrão adulto: te
com tolerância de -i-- 5%), conforme as normas da ABNT para tecidos, na cor bran

, com cores distribuídas da seguinte form.a: 1,2 cm verde: 0,2 cm vermelho: 0,2 c
roliéster, com 6 cm de largura, com cores distribuídas da seguinte forma: 4,6 cm

melho: e barra dobrada, tipo bainha, com 2 cm de largura, costurada com três
n uso da logomaica versão vertical, no peito, lado esquerdo de quem veste. Etiqu
1 em sacos plásticos individuais, O quantitativo por tamanho será informado no
urido orientações do Manual de Aplicação da Marca IF, disponibilizado no site do

, com punho de 2,5 crn de largura, com cores distribuídas da.seguinte
■ 0,6 cm vermelho;; goía polo erfí linha poliéster, com 6 çfn de largura, com cófè;

pe

2 cm verde; 0,2 cm branco; e 0,6 ofn-,vermelho: e barra" dobrada, tipo bainha
e, duas cores (verde e'yeriTiellio), com uso da logomaròa :vérsão vertical, nc
ão, As peç-3s serão embaladas em sacos plásticos inrjividuáis; Açor pantone
ão da Marca IF, disponibilizado no site do IF.AL,

Estado: Cidade: . . - Endereço:
MS Campo Grande " R e,ARLOS"HEN'RIQUE.S"PENGLER,718 L

'""" j -
42,528,905/0001-89 JOSE ENIO NASCIMENTO SANTIAGO ElRELi

çcirir

FECCOES LÍDA

Emall:Oi; ; 52
dihariapínlo@hòtniail,com/. 2:

R$ 24,80

Telefone:

(43) 3422-6177
Emaii:
alendimenlo2@m3plebrindes.com.br

R$ 24190 V

3, GG e XG, Gl, G2 E GS padrão adulto; tecido ifialha PV.Icorri grarnàturà de classi,;
ormas da ABNt para teoidos, na cor branca, 67% poliéster e 33% viscose: mánga.;
■na: i,2 crii verde; 0,2 cm.vemiellio:"0,2 cm branco, 0,2 cm verde; 0.2 cm brancò; è
distribuídas da seguinté.forma: 4,6 cm Verde: 0,2 cm vermelho; 0i2'çm bra'nco;,0,L

 2 cm de largura, costurada com três agulhas, Aplicaçãptêm silk screén na frerit ■;
ito, lado esquerdo de quem veste. Etiqueta contendo tamanho, ÍViarca e.composiç :

a logomarca devem serão utilizadas segundo orientações do ívlanual de Apircaç. ;

Nome de Cohlatp;
IRGSEMAR . : i

Telefone: .

(67);3025-251V"
Emáihv ; , V.",
roserTiar@)riiiqateX:Com.br,.

R$ 24,97

Marca: .Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CAMISA (UNIFORME ESCOLAR) unis.sex. conforme Arte constante no Anexo l-A do Termo de Referência,

Telefone: Emall:

(75) 8885-3020 metalurgica,nascimento(â)htmail,com
Estado:

BA

Cidade:

São Gonçalo dos Cai"npo,s
Endereço: j
R ANTONIO MUMIZ, SN

3,7,543,084/0p0Í-10 TÊXTIL AMERICA TECIDOS E.UNIFORMfS EIRELI " . , "
Marca; Marca não informada " , ■ ■ -■■ : 1 | ■ " '
Fabricante; Fabricante nãü-informado ) , - . ■ 1 2 . í -
Descrição: "camisa {UNIF0RMÉ "ES'C0LÁR) unissex, cOrifor-me.Arte constanté no Anexo l-A do TermO de Referência: -
Estado:

PR

"Cidade:

Curitiba

F-ndeferço:
R CADETE RENO GUIDG LONGO JljNlOR,.502

15,534,841/0001-56 G.F.CONFECCOES LTDA

Telefone ;/
(41)9977-99,10 '

R$ 25,81

Relatório gerado no dia 25/02/2022 15:40:44 (IP: 186,194,15,227)
Código Validação; JXIk08783RmxSDIOCgsdM6LLT7XoqSnbLlxJYfa9%2bYI97uSJ9H68Ynqlgz59hbv0
http://www,bancodeprecos,com,br/CertiflcadoAutentlcidade? - '
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORMECLDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não inforiTiado

Descrição: CAMISA (UNIFORME ESCOLAR), conforiTie Ar1e constante no Ane:
cido malha PV, com gramatura de classificação média (entre 130 e 220 g/rn2
ca, 67% poliésler e 33% víscose; manga curta, corn punho de 2,6 cm de largura, c
m branco: 0,2 cm verde; 0,2 cm branco: e 0,6 cm vermelho: gola polo em linha

VALOR DA PROPOSTA FINAL

-A - iinis.sex,>«^arOhnhoj3iy, P, M, G, GG e XG, G1, G2 E G3 padrão adulto: te
m tolerância de +-bíij, craiforme as normas da ABNT para tecidos, na cor bran
om cores distribuídas da seguinte lorma: 1,2 cm verde: 0,2 cm vermelho: 0,2 c

poiiéster, com 6 cm de largura, com cores distribuídas da seguinte forma: 4,6 cm

verde: 0,2 citi vermelho: 0,2 cm branco: 0,2 cm verde: 0,2 cm branco: e 0,6 cm vermelho: e barra dobrada, tipo bainha, com 2 crn de largura, costurada com três
aguilias. Aplicação em silk screen na frente, duas cores (verde e vermelho), com uso da logomarca versão vertical, no peito, lado esquerdo de quem veste. Etiqu
eta contendo tamanho, marca e composição. As peças deverão ser embaladas em sacos plásticos individuais. O quantitativo por tamanho será informado no
momento da aquisição. A cor panlone e a logomarca devem ser utilizadas segundo orientações do Manual de Aplicação da Marca IF, disponibilizado no site do
IFA.L (https://wwvi2.ifal.edu. br/ifal/reitoria/comünicacao/logoniarcas/manual-da-marcaif-versao-final.pdf/view

Estado:

PR

Cidade:

Maringá

Endereço:

R VALPARAIS0.318

Telefone:

('M) 3023-3098

Email:

gfconfec(ã)gmail.corn

32.133.930/0001r00 .WRBOLSASEUNIFORMES ElRai ̂  . l ̂  .V ;•

.Marca: Marca não informada . ■ ..z ■ ' i ■ ■ - ' ' ; L'
Fabricante: Fabricante não informado ' ' ' : ■ ■ . .
Descrição: Descrição: CAMISA (UNIFORME ESCOLAR):únl'ssex, conforiTie Arjfetonstanteno Anexo l-A do Termo de.Reférèncig,

Estado: Cidade; Endereço: . Telefone: ' , : . Émail: '
MG ■ Uberaba F' R CHARLESTON LUIS DA SILVA. 801-' ; '""'..(34)3330-3929 liC!taçaa@wrbolsaseuni

Rszeígr;

1 1.791.908/0001-87 COMERCIAL MASTER EIRELI

Marca; Marca não informada

rabricanle: fabricarite não informado

Descrição: CAMISA (UNIFORME ESCOLAR) unissex, conforme Arte constarlte

formes.còm:br

Estado:

PE

Cidade:

Ilha de Itamaracá

Endereço:

R MANOEL DE LULU, 31

. 26.958.780/0001-70 VIEÍBA.DE GOiS FABRiCACAO, QQMERC

10 Anexo l-A do Termo de Referência.

R$ 27,17

Marca: Marcá não informada'■ . ' i .■-
■Fab^canie:■Fábric^ntê não informado. . ' . . .. .
Descrição: CAMISA (UNIFORME ESCOLAR) unissex, coriforme Arte conslanti

Estado:

PE

Cidade: '■

Ga.ranbuns
-Endereço: . .. . : ' "'t
AV JÚLIO BRASILEIRO, -10T5

Nome dé Con
EUZANGEL

10.935.525/0001 -72 DIRETA COMERCIAL E SERVIÇOS LIDA

Telefone:

(81) 3271-9544

:SÈRVIC0S.ÉIRELI. :

Email:

comercialmasterfSoulIook.com

; B$ 27,177

no Anexo l-A do Termo ()e Referência. ' ■ ■

ato:- . 'Telefone: ' ■ Email; : ■ á
(87)3025-2296 unlversoçi3iTierclOeservicos@püttóokTccim:

R$ 43,50

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CAMISA (UNIFORME ESCOLAR), conforme Arte con.stante no Anr
cido malha PV, com gramatura de clas.sificação média (entre 130 e 220 g|m:
ca, 67% poiiéster e 33% viscose: manga curta, com punho de 2,6 cm de larpui
m branco; 0,2 cm verde; 0,2 cm branco; e 0,6 cm vermelho; gola polo em linhã poiiéster, com 6 cm de largura, com cores distribuídas da seguinte forma: 4,6 cm
verde: 0,2 cm vermelho: 0,2 cm branco: 0,2 cm verde: 0,2 cm branco; e 0,6 crr vermelho: e barra dobrada, tipo bainha, com 2 cm de largura, co,sturada com três
agulhas. Aplicação em .silk screen na frente, duas cores (verde e vermelho), com uso da logomarca versão vertical, no peito, lado esquerdo de quem veste. Etiqu
clq contendo tamanho, maica e composição. As peça:

xo l-A - unissex, em tamanhos PP, P, M, G, GG e XG, G1, G2 E G3 padrão adulto: te
, com tolerância de +- 5'%), conforme as normas da ABNT para tecidos, na cor bran

a, com cores distribuídas da seguinte forma. 1,2 cm verde: 0,2 cm vermelho; 0,2 c

devei ão ser embalacías em sacos plásticos individuréis. O quantitativo por tamanho será informado no
niomenlo da aquisição. A cor pantone e a logomarca devem ser utilizadas segundo orientações do Manual de Aplicação da fvlarca If-. disponibilizado no site do
II-AL (hltps.//wvvw2.ifal.edu. br/iíal/reitoria/comunicacao/logomarcas./maniai-da-marcaif-versao-finai.pdf/view).
Estado;

GO

Cidade: Endereço; Telefone: . :
Goiânia R 137, 30 (62) 3087-6813/ (62) 3092-8799

Email:
financeiro@moe3aconstrucoes.oom.br

Preço (Compras Governamentais) 6: Mediana das Propostas Finais
/nc. / Ari. 5^ da IN 65 de 07 da Julho de 2021 j

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva

Subsecretária de Planejamento e Orçamente
INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.AÇÃO, CIÊNCIA E TECNOj-OGlA DA B.AHIA
Instituto Federal de Educação, Ciência e recnologia da Bahia/Campus Barreir
as

R$ 24,22

Data: 31/08/2021 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:42021 /UASG:158404

Lole/Ucm: ,/200

Ata: Li.n.k.Aía.

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.
br

Quantidade; 10

Unidade: Unidade
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Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para

Registro de Preços para provável aquisição de materiais de consumo para

setores diversos com a finalidade de assegurar o funcionarnerlito de forma plena
de atividades nas esferas de ensino, pesquisa, e.xlensão e adnjiin slrativas no
IFBA, campus Barreirar,, conforme condiçiães, quantidades e exigências

estabelecidas neste Editai e seus anexos.. '

Descrição: Camisa uniforme - CAMISA UNIFORME, TIPO CAMISETA REGATA, TIPO:

UNiSSEX, TIPO MANGA:REGATA, TIPO GOLA;V, COR:BRArtCA, TAMANHO:SOB

MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ESTAMPA PADRÃO DO

UNií-ORME ESCOI-AR If-BA, MATERIAL: MALHA 67% POLIESTER, 33% VISCOSE,

DETALHES GOLA E MANGA: RIBANA VERDE E VERMELHA, TAMANHOS: G.

DETALHES ADICIONAIS: CONFORME MODELO FORNECIDO PELO IFBA.

APl ICAÇÃO: UNIFORME ESCOLAR , .

15028d-CAMLSA UNIFORME ' :CatMal:

Uf": BA

CNÍÃJ RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

03.835,561/0001-25. i NMCONFECCOESLtDA-; '

^VENCEDOR.*: . ■ . C ::- ;■/
ívlaica: Davi Confecção "
Fabricante: Davi Confecção. '
Mbdelo.-CAMISAUNiFGftME . ' '
Descrição: CAMISA UNIFÒRME. TIPO CAMISETA REGATA, TIPO: UN,IS,SÈX,
CTERISTiCAS ADICIONAIS: COM ESTAMPA PADRÃO do'UNIFORME ESCQÜ
NGA:'RIBANA VERDE EVERMeLH.A, :rAMANHOS: G. DETALHES AbICIONÃI

T

VALOR DA PROPOSTA FINAL

': .R$ 23,45?:

ÍPO.MAN:g:A:REGATA, TIPO GÜLAiV; COR:BR;aNCA, TAMANH0:S0B,MEDIDÁ, CARA
AF IFBA,; MATERIAL: M.ALHA 67,%

Estado: . Cidade: , , , Endereço: , :
MG , ilajubá . R DOUTOR.ROFMANN, .220

35.692.d55/n001 -08 FINNO TÊXTIL LIDA

Nome de

Antonun E

.P0LIÉSTER, 33%.VISC0SE, DETALHES GOLA EMA
3 "líONFORME MODELÒ FOFÍNEGipO PELO iFBA. APLICAÇÃO: ÚNIFORME ESCOtAR

Dontato:

.oallén
Telefone: , '
(35) 3522-4866

Email: .. .

habib@habib-decoracòes.cóm.bÉ

Marca; ARRON

Fabricante: FINNO lEXIll, LIDA
Modelo CAMI.SA tJMIFORME, TIPO CAMISETA REGATA
Descrição: Ob|eto: CAMISA UNIFORME Local de Entrega: COTEP.BAR - Scjrv
O- UNISSEX, TIPO MANGA:REGATA, TIPO GOLA:V, COR:BRANCA, TAMANI
•RME ESCOLAR IFRA, MATERIAL" MALHA 67% POLIÉSTF.R, 33% VISCOSE,
ADICIONAIS CONFORME MODELO FORNECIDO PELO IFBA. APLICAÇÃO:

Estado:

SC

Cidade:

Cofupá
Endereço:
R MANSA HUMBOLDT, 93

R$ 24,98

bo Social Descrição Detalhada: CAMISA UNIFORME, TIPO CAMISETA REGATA,TIP
lOfiOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ESTAIvlPA PADRÃO DO UNIFO

TALHES COLA E MANGA: RIBANA VERDE E VERMELHA, TAMANHOS: G. DETALHES
IFORME ESCOLAR

Telefone:

(47}9104-'I495
Eniail:

çomercial@íinnolçxtil.com,br
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LAUDO DA COTAÇÃO

/ITENÇÃO' O Banco de Freges e uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, instruções Normativ^.
Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, compiementares e sites de domip^sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejí/?! realizadas de forma segura, ágil e eficaz.
Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item V- short saia escolar

- 3 preços do poitàl Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homblogadas/adjudicadas.entre os'
i04/08/'2021 e 27/01/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Linais.

-1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos
fórmula Mediana das Propostas Finais, . ■

llerp 2/ shdrt escolar '

■ 5 preços do portal Conipras Governamentais praticados pela ■Administraij:ã(i);Pública dejiGitaçõeSjhomoloqadas/adjudieadasíentre.os dias
24/03/202.1 e 27/01/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostasi-inais.,,

lomologadas/adjudicadas no dia 28/09/2021. calculado pela

Item 3 - calças escolar

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administra'
22/03/2021 e 27/01/2022, calculados pela fórmula Mediana dãs.Propostà'
-1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos
fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 4:-carnisetás,éscolares

■ - b::preços do portalGomprasGovernamentaispraticados-pela Administra
31/08/202.1 d,20/0]/202'2; câlçuiadOsS pelafónd Rropost

0 DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

çã'o:Pública de licitações homologadas/adjudicadas entreds diasi
as Finais ,

Mediana das Propostas Finais

- Capta 08 preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso

Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre ós.diás
inais. ■ ■ . .

ómologadas/adjudicadas no dia T5/12/2021, calculado,pela

de número impar de proposta.s) ou a média dos preços do meio.

I

I  '
I  '

UliâSlHl Relatório gerado no dia 25/02/2022 15:40:44 (IP: 186.194.15.227)
Código Validação: JXik08783RmxSDiOCgsdM6LLT7XoqSnbLixJYfa9%2bYi97uSJ9H68Ynqigz59hbv0
hHp://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidad8?
loken=JXik08783RmxSDiOCgsdM6LLT7XoqSnbLixJYfa9%252bYi97uSJ9H68Ynqigz59hbv0 45/45


