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Processo n° 124/2021

Pregão Presencial n° 045/2021

Objeto: Aquisição eventual e futura de UNIFORMES destinados às Secretarias Municipais.

Adjudicação

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO Tendo em vista que a proposta das empresas MULTISEG UNIFORMES E

EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, ACR REPRESENTAÇÕES LTDA E ULTRA MAX COMERCIAL EIRELI foram

declaradas vencedoras, bem como por não ter havido recurso das habilitações das referidas empresas e da

classificação de suas propostas, o objeto licitado foi ADJUDICADO em seu favor. 

MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.291.912/0001-58
Descrição Marca Unidade Quantidade Vlr Unit. Vlr Desc. Valor Total

Blusa social feminina, manga curta, com gola e decote V. 

Composição: 60% de algodão e 40% poliéster. O tecido possui

composição mista, muito utilizada para confecção de blusas de

uniforme. Cor: Cinza e Grafite.

OBS.: Bordado com nome e logo da prefeitura do lado esquerdo do

peito.

- UNIF 150,0000 88,4000 - 13.260,00

Calça de brim com elástico. Calça de brim com elástico, com presilha,

na cor verde musgo, faixa reflexiva na canela.

- UNIF 250,0000 78,5000 - 19.625,00

Calça socorrista:(Modelo Padrão SAMU) Confeccionada com reforço

entre pernas frente e costas;Tecido: rip stop ;Cor: azul

marinho;Contém regulador na barra das pernas regulador de

cintura;Contém 06 bolsos, sendo 02 bolsos faca, 02 bolsos traseiros,

02 bolsos mochila na lateral das pernas;Fecho dos bolsos em velcro

;Contém Joelheira;Fita refletiva (opcional) 

(Modelo Padrão SAMU)

- UNIF 20,0000 80,0000 - 1.600,00

Camisa de malha esportiva. Camisa de malha esportiva em tecido

100% Poliéster, estampa frente em verso pelo processo de

sublimação. Gola: Olímpica. Na cor vermelha.

- UNIF 600,0000 32,5000 - 19.500,00

Camisa social manga curta masculina, com botão, no tecido misto. 

Composição: 67% poliéster e 33% de algodão. Cor: Cinza e Grafite.

OBS.: Bordado com nome e logo da prefeitura do lado esquerdo do

peito. 

- UNIF 80,0000 87,9000 - 7.032,00

Conjunto cirúrgico cor cinza. Blusa decote V, 01 bolso superior

bordado com nome e profissão, calça com elástico no cós, 02 bolsos

faca na frente.

- UNIF 30,0000 96,4000 - 2.892,00

Jaqueta Japona em Rip Stop(Modelo Padrão SAMU) Jaqueta Japona

em Rip Stop ;

Cor: Azul Marinho ;

Tecido: rip stop ;

Contém Capuz embutido na gola;

Contém: 04 bolsos, sendo 02 interno, 02 bolsos esquenta mão;

Contém: punho meio elástico;

Contém: Fita refletiva no tórax e braços;

Gola sport, Fechamento Frontal com zíper ;

Bordado grande nas costas: Logo da Prefeitura

Bordado braço esquerdo: Logo da Prefeitura

Bordado braço direito: bandeiras BRASIL e seu ESTADO;

Bordado peito esquerdo: estrela da vida ou Logo da Prefeitura

Bordado peito direito: VELCRO nome e tipo sanguíneo.

(Modelo Padrão SAMU)

- UNIF 20,0000 234,9000 - 4.698,00

Valor Total Adjudicado R$ 68.607,00

ACR REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 36.180.718/0001-54
Descrição Marca Unidade Quantidade Vlr Unit. Vlr Desc. Valor Total

Camisa de malha PV, na cor cinza clara. Camisa de malha PV, na cor

cinza clara, com faixa reflexiva verde no meio. Nome da prefeitura

sulcado nas costas. 

- UNIF 250,0000 31,0000 - 7.750,00

CAMISETA EM POLIVISCOSE ANTIPILLING.  Camiseta em malha

PV, composta de 67% dos fios de poliéster e 33% de viscose; Tecido

muito leve, confortável, não amassa e não dá bolinha, diferente de

outras camisetas feitas em algodão, ela não "amarela" com o tempo

de uso e lavagem. Brasões do Município nas mangas, peito e costas

com serigrafia de qualidade. Fácil de passar, seca muito rápida. 

- UNIF 300,0000 25,9000 - 7.770,00

Valor Total Adjudicado R$ 15.520,00

ULTRA MAX COMERCIAL EIRELI - CNPJ: 39.421.287/0001-69
Descrição Marca Unidade Quantidade Vlr Unit. Vlr Desc. Valor Total
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Descrição Marca Unidade Quantidade Vlr Unit. Vlr Desc. Valor Total
Calça feminina preta, muito utilizada na alfaiataria feminina.  Suas

principais características são: elasticidade e versatilidade além de não

amassar com facilidade. Composição: 95% poliéster/ 5% elastano.

Bolso traseiro e bolso frente (imitação) 

- UNIF 40,0000 95,0000 - 3.800,00

Calça masculina de Brim ou Sarja preto com elastano, com bolso

frente e costas.  Tecido muito durável, com todo o conforto e

flexibilidade que o elastano oferece.

Composição: 97 % algodão e 3% elastano. 

- UNIF 40,0000 74,0000 - 2.960,00

CAMISETA EM POLIVISCOSE ANTIPILLING MANGA LONGA.

(Modelo Padrão SAMU) Camiseta em malha PV, composta de 67%

dos fios de poliéster e 33% de viscose; Tecido muito leve, confortável,

não amassa e não dá bolinha, diferente de outras camisetas feitas em

algodão, ela não "amarela" com o tempo de uso e lavagem. Brasões

do Município nas mangas, peito e costas com serigrafia de qualidade.

Fácil de passar, seca muito rápida.

(Modelo Padrão SAMU)

- UNIF 20,0000 37,8500 - 757,00

Jaqueta(Modelo Padrão SAMU) Jaqueta com faixas refletivas no tórax

e nos braços com faixa laranja e vermelha nas mangas e lateral

Bordados de excelente qualidade Material: Nylon impermeável Cor:

azul marinho Forro interno manta acrílica Tecido: Nylon leve Contém:

03 bolsos, sendo 01 interno, Contém: Ombreiras, punho meio elástico,

Gola sport, Fechamento Frontal com zíper;

Bordado grande nas costas:

Bordado braço esquerdo: estrela da vida Bordado braço direito:

bandeiras BRASIL e seu ESTADO Bordado peito esquerdo: estrela da

vida ou logo da Prefeitura Bordado peito direito: VELCRO nome e tipo

sanguíneo.(Modelo Padrão SAMU)

- UNIF 20,0000 179,0000 - 3.580,00

MACACAO RIP STOP AZUL MARINHO(Modelo Padrão SAMU)

 MACACAO RIP STOP AZUL MARINHO, bordado nas costas; na

frente e na manga direita; tarjas refletivas de 5cm na frente, nas

costas, nas mangas e nas pernas; bolso com tampa (fechamento em

velcro) nas pernas e na frente do lado esquerdo; bolso tipo faca na

frente; fechamento do macacão em zíper; mangas removíveis em

zíper (opcional) forro alcochoado nos joelhos; gola tipo padre com

fecho de velcro; ajuste dos punhos com fecho de velcro; na frente tarja

bordada com nome e tipo sanguíneo; faixas laranja e vermelha nas

laterais e mangas, nas costas tarja bordada com a função. Padrão

SAMU.

(Modelo Padrão SAMU)

- UNIF 20,0000 240,0000 - 4.800,00

Valor Total Adjudicado R$ 15.897,00

STª RITA DE JACUTINGA, 30 de Julho de 2021.

EDUARDO BRENDAW GOMES
PRESIDENTE DA C.P.L
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