MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Processo n° 9.989/2018
Pregão Presencial nº. 041/2018

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Sra. Carla Renata Hissnauer, na qualidade de Autoridade Competente em exercício, e por
delegação de competência prevista no inciso V do Art. 5º do Decreto Municipal nº. 141/05,
fundamentado nos elementos constantes dos autos do processo da licitação em epígrafe, e
considerando a inexistência de recurso contra os atos do Pregoeiro, em conformidade com o inciso
XX, do artigo 4º da Lei Federal nº. 10.520/02 HOMOLOGA os atos do procedimento licitatório, em
conformidade ao decreto nº. 80/2013, com fulcro no inciso XXII, do Art. 4 da Lei Federal nº.
10.520/02 e Lei 147/2014, acolhendo o julgamento do Pregoeiro, Sr. Edson Carlos Pereira, para as
empresas participantes abaixo discriminadas.
Item Unid. Qtd. Tam.

01

Unid.

50

Nº 8

02

Unid.

35

Nº 10

Descrição do Objeto

Marca

Camiseta manga curta em malha PV
67% poliéster 33% viscose. Peça na cor
branca. A tolerância para gramatura é de
5% (+/-). A gola será redonda em ribana
65% poliéster 33% viscose 2% elastano,
com 220g/m² na cor branca, ficando com
2,0cm pronta, costurada em overloque.
Ombros, laterais e mangas costurados
em máquina overloque. A bainha da Sconderijo
barra e das mangas com 2,0cm pronta.•
Personalização da peça sublimação
ESPAÇO AMIGO (fig 1) medindo
20x14 cm na frente (altura do peito) e
sublimação BRASÃO (fig 2) medindo
8x8 cm nas costas (parte alta) de base e
altura proporcional para todos os
tamanhos.
Camiseta manga curta em malha PV
67% poliéster 33% viscose. Peça na cor
branca. A tolerância para gramatura é de
5% (+/-). A gola será redonda em ribana
65% poliéster 33% viscose 2% elastano,
com 220g/m² na cor branca, ficando com
2,0cm pronta, costurada em overloque. Sconderijo
Ombros, laterais e mangas costurados
em máquina overloque. A bainha da
barra e das mangas com 2,0cm pronta. •
Personalização da peça sublimação
ESPAÇO AMIGO (fig 1) medindo
20x14 cm na frente (altura do peito) e
-1-

Valor
Unitário

R$ 21,10

R$ 21,10
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03

Unid.

50

Nº 12

04

Unid.

45

Nº 14

05

Unid.

30

Nº 16

sublimação BRASÃO (fig 2) medindo
8x8 cm nas costas (parte alta) de base e
altura proporcional para todos os
tamanhos.
Camiseta manga curta em malha PV
67% poliéster 33% viscose. Peça na cor
branca. A tolerância para gramatura é de
5% (+/-). A gola será redonda em ribana
65% poliéster 33% viscose 2% elastano,
com 220g/m² na cor branca, ficando com
2,0cm pronta, costurada em overloque.
Ombros, laterais e mangas costurados
em máquina overloque. A bainha da Sconderijo
barra e das mangas com 2,0cm pronta. •
Personalização da peça sublimação
ESPAÇO AMIGO (fig 1) medindo
20x14 cm na frente (altura do peito) e
sublimação BRASÃO (fig 2) medindo
8x8 cm nas costas (parte alta) de base e
altura proporcional para todos os
tamanhos.
Camiseta manga curta em malha PV
67% poliéster 33% viscose. Peça na cor
branca. A tolerância para gramatura é de
5% (+/-). A gola será redonda em ribana
65% poliéster 33% viscose 2% elastano,
com 220g/m² na cor branca, ficando com
2,0cm pronta, costurada em overloque.
Ombros, laterais e mangas costurados
em máquina overloque. A bainha da Sconderijo
barra e das mangas com 2,0cm pronta. •
Personalização da peça sublimação
ESPAÇO AMIGO (fig 1) medindo
20x14 cm na frente (altura do peito) e
sublimação BRASÃO (fig 2) medindo
8x8 cm nas costas (parte alta) de base e
altura proporcional para todos os
tamanhos.
Camiseta manga curta em malha PV
67% poliéster 33% viscose. Peça na cor
branca. A tolerância para gramatura é de
5% (+/-). A gola será redonda em ribana
65% poliéster 33% viscose 2% elastano,
Sconderijo
com 220g/m² na cor branca, ficando com
2,0cm pronta, costurada em overloque.
Ombros, laterais e mangas costurados
em máquina overloque. A bainha da
barra e das mangas com 2,0cm pronta. •
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R$ 21,10

R$ 21,10

R$ 21,10
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06

Unid.

25

P
adulto

07

Unid.

50

Nº 8

08

Unid.

35

Nº 10

Personalização da peça sublimação
ESPAÇO AMIGO (fig 1) medindo
20x14 cm na frente (altura do peito) e
sublimação BRASÃO (fig 2) medindo
8x8 cm nas costas (parte alta) de base e
altura proporcional para todos os
tamanhos.
Camiseta manga curta em malha PV
67% poliéster 33% viscose. Peça na cor
branca. A tolerância para gramatura é de
5% (+/-). A gola será redonda em ribana
65% poliéster 33% viscose 2% elastano,
com 220g/m² na cor branca, ficando com
2,0cm pronta, costurada em overloque.
Ombros, laterais e mangas costurados
em máquina overloque. A bainha da Sconderijo
barra e das mangas com 2,0cm pronta. •
Personalização da peça sublimação
ESPAÇO AMIGO (fig 1) medindo
20x14 cm na frente (altura do peito) e
sublimação BRASÃO (fig 2) medindo
8x8 cm nas costas (parte alta) de base e
altura proporcional para todos os
tamanhos.
Bermuda juvenil em helanca 100%
poliester, peça na cor azul royal. Bolsos
frontais embutidos, com forro no próprio
tecido e cor do corpo, azul royal. Cintura
da bermuda com elástico 4,0cm de
largura para todos os tamanhos. Barra da
Sconderijo
bermuda com 2,0 cm de largura. •
Personalização da peça bordado na perna
esquerda de quem veste com imagem do
NOME ESPAÇO AMIGO (fig 3)
medindo 9x4 cm de base e altura
proporcional para todos os tamanhos.
Bermuda juvenil em helanca 100%
poliéster, peça na cor azul royal. Bolsos
frontais embutidos, com forro no próprio
tecido e cor do corpo, azul royal. Cintura
da bermuda com elástico 4,0cm de
largura para todos os tamanhos. Barra da
Sconderijo
bermuda com 2,0 cm de largura. •
Personalização da peça bordado na perna
esquerda de quem veste com imagem do
NOME ESPAÇO AMIGO (fig 3)
medindo 9x4 cm de base e altura
proporcional para todos os tamanhos.
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R$ 21,10

R$ 21,90

R$ 21,90
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09

Unid.

50

Nº 12

10

Unid.

45

Nº 14

11

Unid.

30

Nº 16

12

Unid.

25

P
adulto

Bermuda juvenil em helanca 100%
poliester, peça na cor azul royal. Bolsos
frontais embutidos, com forro no próprio
tecido e cor do corpo, azul royal. Cintura
da bermuda com elástico 4,0cm de
largura para todos os tamanhos. Barra da
bermuda com 2,0 cm de largura. •
Personalização da peça bordado na perna
esquerda de quem veste com imagem do
NOME ESPAÇO AMIGO (fig 3)
medindo 9x4 cm de base e altura
proporcional para todos os tamanhos.
Bermuda juvenil em helanca 100%
poliester, peça na cor azul royal. Bolsos
frontais embutidos, com forro no próprio
tecido e cor do corpo, azul royal. Cintura
da bermuda com elástico 4,0cm de
largura para todos os tamanhos. Barra da
bermuda com 2,0 cm de largura. •
Personalização da peça bordado na perna
esquerda de quem veste com imagem do
NOME ESPAÇO AMIGO (fig 3)
medindo 9x4 cm de base e altura
proporcional para todos os tamanhos.
Bermuda juvenil em helanca 100%
poliester, peça na cor azul royal. Bolsos
frontais embutidos, com forro no próprio
tecido e cor do corpo, azul royal. Cintura
da bermuda com elástico 4,0cm de
largura para todos os tamanhos. Barra da
bermuda com 2,0 cm de largura. •
Personalização da peça bordado na perna
esquerda de quem veste com imagem do
NOME ESPAÇO AMIGO (fig 3)
medindo 9x4 cm de base e altura
proporcional para todos os tamanhos.
Bermuda juvenil em helanca 100%
poliester, peça na cor azul royal. Bolsos
frontais embutidos, com forro no próprio
tecido e cor do corpo, azul royal. Cintura
da bermuda com elástico 4,0cm de
largura para todos os tamanhos. Barra da
bermuda com 2,0 cm de largura. •
Personalização da peça bordado na perna
esquerda de quem veste com imagem do
NOME ESPAÇO AMIGO (fig 3)
medindo 9x4 cm de base e altura
proporcional para todos os tamanhos.
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Sconderijo

R$ 21,90

Sconderijo

R$ 21,90

Sconderijo

R$ 21,90

Sconderijo

R$ 21,90
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Unid.

50

Nº 8

20

Unid.

35

Nº 10

21

Unid.

50

Nº 12

22

Unid.

45

Nº 14

Calça em helanca 100% poliéster, peça
na cor azul marinho. Bolsos frontais
embutidos, com forro no próprio tecido e
cor do corpo, azul marinho. Cintura da
calça com elástico 4,0cm de largura para
todos os tamanhos. Barra da calça com
2,0
cm
de
largura.
Personalização da peça com bordado na
perna esquerda de quem veste com
imagem do NOME ESPAÇO AMIGO
(fig 3) medindo 9x4 cm de base e altura
proporcional para todos os tamanhos.
Calça em helanca 100% poliéster, peça
na cor azul marinho. Bolsos frontais
embutidos, com forro no próprio tecido e
cor do corpo, azul marinho. Cintura da
calça com elástico 4,0cm de largura para
todos os tamanhos. Barra da calça com
2,0
cm
de
largura.
Personalização da peça com bordado na
perna esquerda de quem veste com
imagem do NOME ESPAÇO AMIGO
(fig 3) medindo 9x4 cm de base e altura
proporcional para todos os tamanhos.
Calça em helanca 100% poliéster, peça
na cor azul marinho. Bolsos frontais
embutidos, com forro no próprio tecido e
cor do corpo, azul marinho. Cintura da
calça com elástico 4,0cm de largura para
todos os tamanhos. Barra da calça com
2,0
cm
de
largura.
Personalização da peça com bordado na
perna esquerda de quem veste com
imagem do NOME ESPAÇO AMIGO
(fig 3) medindo 9x4 cm de base e altura
proporcional para todos os tamanhos.
Calça em helanca 100% poliéster, peça
na cor azul marinho. Bolsos frontais
embutidos, com forro no próprio tecido e
cor do corpo, azul marinho. Cintura da
calça com elástico 4,0cm de largura para
todos os tamanhos. Barra da calça com
2,0
cm
de
largura.
Personalização da peça com bordado na
perna esquerda de quem veste com
imagem do NOME ESPAÇO AMIGO
(fig 3) medindo 9x4 cm de base e altura
proporcional para todos os tamanhos.
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Sconderijo

R$ 30,80

Sconderijo

R$ 30,80

Sconderijo

R$ 30,80

Sconderijo

R$ 30,80

MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

23

Unid.

30

Nº 16

24

Unid.

25

P
adulto

41

Unid.

07

Nº 08

42

Unid.

07

Nº 10

43

Unid.

07

Nº 12

44

Unid.

05

Nº 14

45

Unid.

07

Nº 16

46

Unid.

03

P
adulto

Calça em helanca 100% poliéster, peça
na cor azul marinho. Bolsos frontais
embutidos, com forro no próprio tecido e
cor do corpo, azul marinho. Cintura da
calça com elástico 4,0cm de largura para
todos os tamanhos. Barra da calça com
2,0
cm
de
largura.
Personalização da peça com bordado na
perna esquerda de quem veste com
imagem do NOME ESPAÇO AMIGO
(fig 3) medindo 9x4 cm de base e altura
proporcional para todos os tamanhos.
Calça em helanca 100% poliéster, peça
na cor azul marinho. Bolsos frontais
embutidos, com forro no próprio tecido e
cor do corpo, azul marinho. Cintura da
calça com elástico 4,0cm de largura para
todos os tamanhos. Barra da calça com
2,0
cm
de
largura.
Personalização da peça com bordado na
perna esquerda de quem veste com
imagem do NOME ESPAÇO AMIGO
(fig 3) medindo 9x4 cm de base e altura
proporcional para todos os tamanhos.
Collant juvenil feminino para ballet, meia
manga, composição: poliamida, modelo
decote redondo frente e costas, cor preto
liso
Collant juvenil feminino para ballet, meia
manga, composição: poliamida, modelo
decote redondo frente e costas, cor preto
liso
Collant juvenil feminino para ballet, meia
manga, composição: poliamida, modelo
decote redondo frente e costas, cor preto
liso
Collant juvenil feminino para ballet, meia
manga, composição: poliamida, modelo
decote redondo frente e costas, cor preto
liso
Collant juvenil feminino para ballet, meia
manga, composição: poliamida, modelo
decote redondo frente e costas, cor preto
liso
Collant adulto feminino para ballet, meia
manga, composição: poliamida, modelo
decote redondo frente e costas, cor preto
liso
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Sconderijo

R$ 30,80

Sconderijo

R$ 30,80

Sconderijo

R$ 41,70

Sconderijo

R$ 41,70

Sconderijo

R$ 41,70

Sconderijo

R$ 42,30

Sconderijo

R$ 42,30

Sconderijo

R$ 47,40
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Unid.

03

M
adulto

64

Unid.

10

P
adulto

65

Unid.

10

M
adulto

66

Unid.

10

G

Collant adulto feminino para ballet, meia
manga, composição: poliamida, modelo
decote redondo frente e costas, cor preto
liso
Camiseta manga curta em malha PV
67% poliéster 33% viscose. Peça nos
tamanhos P, M, G ou GG de cor única
com a opção de escolha entre as cores
primárias, secundárias ou terciárias. A
tolerância para gramatura é de 5% (+/-).
A gola será redonda em ribana 65%
poliéster 33% viscose 2% elastano, com
220g/m² na cor branca, ficando com
2,0cm pronta, costurada em overloque.
Ombros, laterais e mangas costurados
em máquina overloque. A bainha da
barra e das mangas com 2,0cm pronta.•
Personalização na sublimação em até 3
espaços diferentes da camiseta medindo
20x14cm cada, todas multicoloridas.
Camiseta manga curta em malha PV
67% poliéster 33% viscose. Peça nos
tamanhos P, M, G ou GG de cor única
com a opção de escolha entre as cores
primárias, secundárias ou terciárias. A
tolerância para gramatura é de 5% (+/-).
A gola será redonda em ribana 65%
poliéster 33% viscose 2% elastano, com
220g/m² na cor branca, ficando com
2,0cm pronta, costurada em overloque.
Ombros, laterais e mangas costurados
em máquina overloque. A bainha da
barra e das mangas com 2,0cm pronta.•
Personalização na sublimação em até 3
espaços diferentes da camiseta medindo
20x14cm cada, todas multicoloridas.
Camiseta manga curta em malha PV
67% poliéster 33% viscose. Peça nos
tamanhos P, M, G ou GG de cor única
com a opção de escolha entre as cores
primárias, secundárias ou terciárias. A
tolerância para gramatura é de 5% (+/-).
A gola será redonda em ribana 65%
poliéster 33% viscose 2% elastano, com
220g/m² na cor branca, ficando com
2,0cm pronta, costurada em overloque.
Ombros, laterais e mangas costurados
em máquina overloque. A bainha da
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Sconderijo

R$ 47,40

Sconderijo

R$ 24,68

Sconderijo

R$ 24,68

Sconderijo

R$ 24,68
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67

Unid.

10

GG

68

Unid.

05

P

69

Unid.

30

M

70

Unid.

40

G

barra e das mangas com 2,0cm pronta.•
Personalização na sublimação em até 3
espaços diferentes da camiseta medindo
20x14cm cada, todas multicoloridas.
Camiseta manga curta em malha PV
67% poliéster 33% viscose. Peça nos
tamanhos P, M, G ou GG de cor única
com a opção de escolha entre as cores
primárias, secundárias ou terciárias. A
tolerância para gramatura é de 5% (+/-).
A gola será redonda em ribana 65%
poliéster 33% viscose 2% elastano, com
220g/m² na cor branca, ficando com
2,0cm pronta, costurada em overloque.
Ombros, laterais e mangas costurados
em máquina overloque. A bainha da
barra e das mangas com 2,0cm pronta.•
Personalização na sublimação em até 3
espaços diferentes da camiseta medindo
20x14cm cada, todas multicoloridas.
Camisetas: em malha fria PV, com gola
redonda, na cor azul marinho, manga
curta, com Brasao da GCM bordado na
frente no lado esquerdo, com 10cm de
diametro e nas costas escrita centralizada
“GUARDA CIVIL MUNICIPAL” e “
PORTO FERREIRA/SP”, em silk na cor
amarelo com a letra tipo “STRENCH”,
maiúscula, medindo aproximadamente
30cm de largura e 5cm de altura.
Camisetas: em malha fria PV, com gola
redonda, na cor azul marinho, manga
curta, com Brasao da GCM bordado na
frente no lado esquerdo, com 10cm de
diametro e nas costas escrita centralizada
“GUARDA CIVIL MUNICIPAL” e “
PORTO FERREIRA/SP”, em silk na cor
amarelo com a letra tipo “STRENCH”,
maiúscula, medindo aproximadamente
30cm de largura e 5cm de altura.
Camisetas: em malha fria PV, com gola
redonda, na cor azul marinho, manga
curta, com Brasao da GCM bordado na
frente no lado esquerdo, com 10cm de
diametro e nas costas escrita centralizada
“GUARDA CIVIL MUNICIPAL” e “
PORTO FERREIRA/SP”, em silk na cor
amarelo com a letra tipo “STRENCH”,
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Sconderijo

R$ 24,68

Sconderijo

R$ 24,60

Sconderijo

R$ 24,60

Sconderijo

R$ 24,60
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maiúscula, medindo aproximadamente
30cm de largura e 5cm de altura.
Camisetas: em malha fria PV, com gola
redonda, na cor azul marinho, manga
curta, com Brasao da GCM bordado na
frente no lado esquerdo, com 10cm de
diametro e nas costas escrita centralizada
GG
71 Unid. 30
Sconderijo
R$ 24,60
“GUARDA CIVIL MUNICIPAL” e “
PORTO FERREIRA/SP”, em silk na cor
amarelo com a letra tipo “STRENCH”,
maiúscula, medindo aproximadamente
30cm de largura e 5cm de altura.
Camisetas: em malha fria PV, com gola
redonda, na cor azul marinho, manga
curta, com Brasao da GCM bordado na
frente no lado esquerdo, com 10cm de
diametro e nas costas escrita centralizada
EXG
72 Unid. 15
Sconderijo
R$ 24,60
“GUARDA CIVIL MUNICIPAL” e “
PORTO FERREIRA/SP”, em silk na cor
amarelo com a letra tipo “STRENCH”,
maiúscula, medindo aproximadamente
30cm de largura e 5cm de altura.
Itens acima: GILBERTO JÚLIO MARANGON – ME. – CNPJ. 08.750.916/0001-70
Autorizando a convocação do adjudicatário para assinatura do contrato ou retirada de termos
equivalentes, com fulcro no inciso XXII, do art. 4, da Lei Federal nº. 10.520/02.
Porto Ferreira, 13 de agosto de 2018.

Carla Renata Hissnauer
Autoridade Competente
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