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CNPJ: Telefone:
Endereço:
CEP:

Número Processo:

53/2022

RUA GETULIO VARGAS, 750 - CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
83.009.894/0001-08 (49) 3443-0281

89835-000 - São Domingos
92/2022

Data do Processo: 02/09/2022

Pregão presencialESTADO DE SANTA CATARINA

OBJETO DO PROCESSO

OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES: JAPONA, CALÇA MASCULINA, LEG FEMENINO,
CAMISETA MANGA CURTA E LONGA, BERMUDA MASCULINA, SHORT-SAIA, JAPONA PROFESSORES, JALECOS E
CALÇA COZINHEIRAS, JALECOS E CALÇA LIMPEZ, CONJUNTO ESPORTIVO CAMISETA E CALÇÃO, CAMISETA DE
DANÇA E AULA DE MUSICA CAMISETA DE VOLEI, BECA PARA CORAL, KIT UNIFORME PARA BALLET, TÊNIS
ESCOLARES , SANDALIA TIPO DE DEDO E MEIA TIPO COLEGIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS/SC.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 89/2022

PARECER DA COMISSÃO

Tendo recebido os presentes na data e hora marcada, Somente participou do certame apresentando envelopes n. 01 e
n. 02, a empresa: FS INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES, 43.118.480 LTDA e ESTACAO DO CONHECIMENTO
COMERCIO  DE  CALÇADOS  E  CONFECÇÕES  LTDA,  devidamente  representadas,  tendo  conferida  os  documentos
apresentados  para  o  credenciamento  e  demais  declarações  solicitadas,  estava  tudo  de  acordo,  desta  forma  se  deu
seguimento  com  a  abertura  do  envelope(s)  contendo  as  propostas,  qual  fora  analisada  e  após  constatar  que  estava  de
acordo  com  os  critérios  empostos  pelo  edital,  as  mesma  foram  lançadas  no  sistema  e se  seguiu  com  a  negociação  e
lances,  estando  mais  esta  etapa  concluída  se  fez  a  abertura  dos  envelopes  de  documentações,  que  após  analise  dos
mesmos  estando  tudo  de  acordo,  com  o  que  solicitava  o  edital,  o  proponentes:  FS  INDUSTRIA  E  COMERCIO  DE
UNIFORMES,  43.118.480  LTDA  e ESTACAO  DO  CONHECIMENTO  COMERCIO  DE  CALÇADOS  E  CONFECÇÕES
LTDA,  foram  Habilitados,  sendo  que  perguntados  pelo  Pregoeiro  sobre  interesse  de  recursos  todos  presentes  desistem
neste ato, e sem nada a mais a tratar encera-se a presente ATA adjudicando os vencedores cada qual com seus itens, e
após remete a apreciação do Prefeito Municipal.

Reuniram-se no dia 19/09/2022, as 09:03 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o)
Portaria/Decreto Nº 912/2022, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 92/2022 na modalidade de
Pregão presencial. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço
e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer
discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Lote: 1
Participante: FS INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total
1 Camiseta manga curta, cor branca, em malha PV

67%poliester e 33%viscose, composição do tecido ,
símbolos de lavagem e tamanho. Na parte da frente no
lado esquerdo próximo ao peito deverá ser silkado o
brasão da Prefeitura de São Domingos nas cores
originais, nas costas estampado a escrita MUNICÍPIO DE
SÃO DOMINGOS em arco e abaixo em linha reta
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO...Tamanhos 1-2-4-6-8-10-12-
14-16-P-M-G-GG - Camiseta manga curta, cor branca, em
malha PV 67%poliester e 33%viscose, composição do
tecido , símbolos de lavagem e tamanho. Na parte da
frente no lado esquerdo próximo ao peito deverá ser
silkado o brasão da Prefeitura de São Domingos nas
cores originais, nas costas estampado a escrita
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS em arco e abaixo em linha
reta SECRETARIA DE EDUCAÇÃO...Tamanhos 1-2-4-6-8-
10-12-14-16-P-M-G-GG

4.000,0 UN UNIVEST 35,0000 140.000,00

2 Camiseta manga longa, cor branca, em malha PV
67%poliester e 33%viscose, composição do tecido ,
símbolos de lavagem e tamanho. Na parte da frente no
lado esquerdo próximo ao peito deverá ser silkado o

4.000,0 UN UNIVEST 38,0000 152.000,00
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da Prefeitura de São Domingos nas cores originais, nas
costas estampado a escrita MUNICÍPIO DE SÃO
DOMINGOS em arco e abaixo em linha reta SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO...Tamanhos 1-2-4-6-8-10-12-14-16-P-M-G-
GG - Camiseta manga longa, cor branca, em malha PV
67%poliester e 33%viscose, composição do tecido ,
símbolos de lavagem e tamanho. Na parte da frente no
lado esquerdo próximo ao peito deverá ser silkado o
brasão da Prefeitura de São Domingos nas cores
originais, nas costas estampado a escrita MUNICÍPIO DE
SÃO DOMINGOS em arco e abaixo em linha reta
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO...Tamanhos 1-2-4-6-8-10-12-
14-16-P-M-G-GG

3 Bermuda masculina em tecido 100% poliéster, ligamento
sarja 2x1 gramatura 150 g/m² sendo:cor  verde pantone
19-5513 TPX . Cintura com elástico de 4cm de largura
rebatido em máquina 4 agulhas, com cordão. As barras
deverão ter 2cm com fechamento em máquina cobertura
2 agulhas. Na parte traseira  deve ser aplicado
internamente uma etiqueta contendo razão social, CNPJ,
composição do tecido , símbolos de lavagem e tamanho
Tamanhos 1-2-4-6-8-10-12-14-16-P-M-G-GG - Bermuda
masculina em tecido 100% poliéster, ligamento sarja 2x1
gramatura 150 g/m² sendo:cor  verde pantone 19-5513
TPX . Cintura com elástico de 4cm de largura rebatido em
máquina 4 agulhas, com cordão. As barras deverão ter
2cm com fechamento em máquina cobertura 2 agulhas.
Na parte traseira  deve ser aplicado internamente uma
etiqueta contendo razão social, CNPJ, composição do
tecido , símbolos de lavagem e tamanho Tamanhos 1-2-
4-6-8-10-12-14-16-P-M-G-GG

1.200,0 UN UNIVEST 48,0000 57.600,00

4 Short-saia em malha suplex 88% poliamida e 12%
elastano , gramatura 370 gr/m²,  sendo: Cor verde
pantone 19-5513 TPX  , elástico de 4cm na cintura não
rebatido, saia frontal costurada junto a bermuda, barras
deverão ter 2cm com fechamento em maquina cobertura
2 agulhas. Na parte traseira  deve ser aplicado
internamente uma etiqueta contendo razão social, CNPJ,
composição do tecido , símbolos de lavagem e tamanho
Tamanhos 1-2-4-6-8-10-12-14-16-P-M-G-GG - Short-saia
em malha suplex 88% poliamida e 12% elastano ,
gramatura 370 gr/m²,  sendo: Cor verde pantone 19-5513
TPX  , elástico de 4cm na cintura não rebatido, saia
frontal costurada junto a bermuda, barras deverão ter
2cm com fechamento em maquina cobertura 2 agulhas.
Na parte traseira  deve ser aplicado internamente uma
etiqueta contendo razão social, CNPJ, composição do
tecido , símbolos de lavagem e tamanho Tamanhos 1-2-
4-6-8-10-12-14-16-P-M-G-GG

1.200,0 UN UNIVEST 50,0000 60.000,00

5 Calça, masculina, em tecido 100% poliéster, ligamento
sarja 2x1 gramatura 150 g/m²,  cor verde PANTONE TPX
19-5513. Cintura com elástico de 4cm de largura rebatido
em máquina 4 agulhas, com cordão. As barras deverão
ter 2cm com fechamento em máquina cobertura 2
agulhas. Forro colméia 100% poliéster com 70 g/m². Na
parte traseira  deve ser aplicado internamente uma
etiqueta contendo razão social, CNPJ, composição do
tecido , símbolos de lavagem e tamanho Tamanhos 1-2-
4-6-8-10-12-14-16-P-M-G-GG - Calça, masculina, em
tecido 100% poliéster, ligamento sarja 2x1 gramatura
150 g/m²,  cor verde PANTONE TPX 19-5513. Cintura com
elástico de 4cm de largura rebatido em máquina 4
agulhas, com cordão. As barras deverão ter 2cm com
fechamento em máquina cobertura 2 agulhas. Forro
colméia 100% poliéster com 70 g/m². Na parte traseira
deve ser aplicado internamente uma etiqueta contendo
razão social, CNPJ, composição do tecido , símbolos de
lavagem e tamanho Tamanhos 1-2-4-6-8-10-12-14-16-P-
M-G-GG

1.200,0 UN UNIVEST 61,9900 74.388,00

6 Leg feminina Em malha suplex 88% poliamida e 12%
elastano , gramatura 370 gr/m²,  sendo: Cor verde
pantone 19-5513 TPX  , elástico de 4cm na cintura não
rebatido, barra da leg feita com 2cm em maquina
cobertura 2 agulhas Na parte traseira  deve ser aplicado
internamente uma etiqueta contendo razão social, CNPJ,

1.200,0 UN UNIVEST 74,9800 89.976,00
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composição do tecido , símbolos de lavagem e tamanho
Tamanhos 1-2-4-6-8-10-12-14-16-P-M-G-GG - Leg
feminina Em malha suplex 88% poliamida e 12%
elastano , gramatura 370 gr/m²,  sendo: Cor verde
pantone 19-5513 TPX  , elástico de 4cm na cintura não
rebatido, barra da leg feita com 2cm em maquina
cobertura 2 agulhas Na parte traseira  deve ser aplicado
internamente uma etiqueta contendo razão social, CNPJ,
composição do tecido , símbolos de lavagem e tamanho
Tamanhos 1-2-4-6-8-10-12-14-16-P-M-G-GG

7 Japona: em tecido 100% poliéster, ligamento sarja 2x1
gramatura 150 g/m², cor verde PANTONE TPX 19-5513,
gola tipo esporte mesmo tecido da jaqueta, zíper frontal
de nylon destacável na cor branco até o final da gola,
punho e barra com 2cm de largura costurado em
máquina reta 1 agulha. Na parte frontal lado esquerdo
superior deverá ser BORDADO o brasão do Município em
suas cores originais no tamanho de 5cm de largura por
7,5cm de altura. Tamanhos 1-2-4-6-8-10-12-14-16-P-M-G-
GG - Japona: em tecido 100% poliéster, ligamento sarja
2x1 gramatura 150 g/m², cor verde PANTONE TPX 19-
5513, gola tipo esporte mesmo tecido da jaqueta, zíper
frontal de nylon destacável na cor branco até o final da
gola, punho e barra com 2cm de largura costurado em
máquina reta 1 agulha. Na parte frontal lado esquerdo
superior deverá ser BORDADO o brasão do Município em
suas cores originais no tamanho de 5cm de largura por
7,5cm de altura. Tamanhos 1-2-4-6-8-10-12-14-16-P-M-G-
GG

2.000,0 UN UNIVEST 139,9800 279.960,00

8 Japona professores em tecido 100% poliéster, ligamento
sarja 2x1 gramatura 150 g/m², cor preta, gola tipo
esporte mesmo tecido da jaqueta, zíper frontal de nylon
destacável na cor preta até o final da gola, punho e barra
com 2cm de largura costurado em máquina reta 1
agulha,  Conter dois bolsos tipo faca com forro do mesmo
tecido principal e com suas aberturas rebatidas em
máquina reta de uma agulha. Tamanhos 1-2-4-6-8-10-12-
14-16-P-M-G-GG - Japona professores em tecido 100%
poliéster, ligamento sarja 2x1 gramatura 150 g/m², cor
preta, gola tipo esporte mesmo tecido da jaqueta, zíper
frontal de nylon destacável na cor preta até o final da
gola, punho e barra com 2cm de largura costurado em
máquina reta 1 agulha,  Conter dois bolsos tipo faca com
forro do mesmo tecido principal e com suas aberturas
rebatidas em máquina reta de uma agulha. Tamanhos 1-
2-4-6-8-10-12-14-16-P-M-G-GG

200,000 UN UNIVEST 159,9900 31.998,00

9 Jaleco  e calça cozinheiras Jaleco em tecido micro fibra
sarjada, composição 100% poliéster com 160 gr/m², cor
branco, sem mangas, comprimento ¾, Aberta em toda a
extensão e fechamento embutido, com 4 (quatro) botões
concordantes com o tecido, caseados no sentido
horizontal, gola em forma de V, contendo 2 bolsos
inferiores, com serigrafia do Brasão de São Domingos em
suas cores originais na parte superior lado esquerdo do
jaleco. Tamanhos P-M-G-GG- EG - Jaleco  e calça
cozinheiras Jaleco em tecido micro fibra sarjada,
composição 100% poliéster com 160 gr/m², cor branco,
sem mangas, comprimento ¾, Aberta em toda a
extensão e fechamento embutido, com 4 (quatro) botões
concordantes com o tecido, caseados no sentido
horizontal, gola em forma de V, contendo 2 bolsos
inferiores, com serigrafia do Brasão de São Domingos em
suas cores originais na parte superior lado esquerdo do
jaleco. Tamanhos P-M-G-GG- EG

200,000 CONJ UNIVEST 126,9900 25.398,00

10 Jaleco e calça limpeza: Jaleco em tecido micro fibra
sarjada, composição 100% poliéster com 160 gr/m², cor
verde bandeira, sem mangas, comprimento ¾, Aberta
em toda a extensão e fechamento embutido, com 4
(quatro) botões concordantes com o tecido, caseados no
sentido horizontal, gola em forma de V.Calça em material
helanca escolar 65% poliéster 35% algodão, gramatura
280 gr/m², cor verde bandeira, sem bolsos, com elástico
4cm na cintura Tamanhos P-M-G-GG- EG - Jaleco e calça
limpeza: Jaleco em tecido micro fibra sarjada,
composição 100% poliéster com 160 gr/m², cor verde

200,000 CONJ UNIVEST 126,9900 25.398,00
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bandeira, sem mangas, comprimento ¾, Aberta em toda
a extensão e fechamento embutido, com 4 (quatro)
botões concordantes com o tecido, caseados no sentido
horizontal, gola em forma de V.Calça em material
helanca escolar 65% poliéster 35% algodão, gramatura
280 gr/m², cor verde bandeira, sem bolsos, com elástico
4cm na cintura Tamanhos P-M-G-GG- EG

11 CONJUNTO ESPORTIVO CAMISETA E CALÇÃO: Camiseta
dry fit composição 100% poliéster, com gramatura de
130 gr/m², cor a definir, manga curta com bainha de 2cm
na cor branca. Calção dry fit composição 100% poliéster,
com gramatura de 130 gr/m², cor a definir, elástico de
4cm na cintura com cordão, estampado lado esquerdo a
bandeira do Município e lado direito a escrita DME SÃO
DOMINGOS - CONJUNTO ESPORTIVO CAMISETA E
CALÇÃO: Camiseta dry fit composição 100% poliéster,
com gramatura de 130 gr/m², cor a definir, manga curta
com bainha de 2cm na cor branca. Calção dry fit
composição 100% poliéster, com gramatura de 130
gr/m², cor a definir, elástico de 4cm na cintura com
cordão, estampado lado esquerdo a bandeira do
Município e lado direito a escrita DME SÃO DOMINGOS

300,000 UN UNIVEST 95,9900 28.797,00

12 Camiseta dança e aula de música camiseta em malha PV
65% poliéster, 35% viscose, gramatura 160 gr/m², manga
curta, decote redondo, cores a definir, com estampa
colorida até 5 cores frente e costas nos tamanhos P-M-G-
GG - Camiseta dança e aula de música camiseta em
malha PV 65% poliéster, 35% viscose, gramatura 160
gr/m², manga curta, decote redondo, cores a definir, com
estampa colorida até 5 cores frente e costas nos
tamanhos P-M-G-GG

1.000,0 UN UNIVEST 37,0000 37.000,00

13 Camiseta vôlei Camiseta em malha dry 100% poliéster,
gramatura 150 gr/m², manga curta, decote redondo,
estampa colorida na frente de 20cm x 28cm, costas
estampado número tamanho grande, cor a ser definida,
tamanhos 8-10-12-14-16-P-M-G-GG - Camiseta vôlei
Camiseta em malha dry 100% poliéster, gramatura 150
gr/m², manga curta, decote redondo, estampa colorida
na frente de 20cm x 28cm, costas estampado número
tamanho grande, cor a ser definida, tamanhos 8-10-12-
14-16-P-M-G-GG

150,000 UN UNIVEST 42,0000 6.300,00

14 Beca para coral Toga modelo americano, com drapeados,
fabricação em tecido oxford 100% poliester, com pala
dupla tendo uma das faces em cetim, com
personalização nas palas, tamanhos 08 ao GG, cor a ser
definido - Beca para coral Toga modelo americano, com
drapeados, fabricação em tecido oxford 100% poliester,
com pala dupla tendo uma das faces em cetim, com
personalização nas palas, tamanhos 08 ao GG, cor a ser
definido

200,000 UN UNIVEST 339,9600 67.992,00

15 KIT Uniforme para ballet, tamanhos 6 a 16  contendo:  1
collant manga curta para ballet clássico, malha 90%
poliéster 12% elastano. 1 saia para ballet em malha 90%
poliéster 10% elastano gramatura mínima 250 gr/m², cós
elástico,  transpassada envelope. Meia calça helanca
92% poliamida 8% elastano, fio 40, tamanhos P ao G
infantil. Sapatilha meia ponta sola inteira: em couro
sintético,elástico no pé e forro em TNT. Tamanho 21 ao
36, cor a ser definida. Rede tipo coque para o cabelo
100% poliamida - KIT Uniforme para ballet, tamanhos 6 a
16  contendo:  1 collant manga curta para ballet clássico,
malha 90% poliéster 12% elastano. 1 saia para ballet em
malha 90% poliéster 10% elastano gramatura mínima
250 gr/m², cós elástico,  transpassada envelope. Meia
calça helanca 92% poliamida 8% elastano, fio 40,
tamanhos P ao G infantil. Sapatilha meia ponta sola
inteira: em couro sintético,elástico no pé e forro em TNT.
Tamanho 21 ao 36, cor a ser definida. Rede tipo coque
para o cabelo 100% poliamida

200,000 KIT UNIVEST 329,9700 65.994,00

1.142.801,00Total do Participante:
Lote: 2
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Participante: ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total
16 Tênis Escolar com cadarços de acordo com edital - Tênis

Escolar com cadarços de acordo com edital
2.000,0 PAR DOCES

PASSOS
111,1300 222.260,00

17 SANDÁLIA TIPO DE DEDO  Solado 85% borracha 15% eva,
altura de 14mm, tira tradicional larga de PVC injetado
flexível, tamanhos16 ao 24 com elástico prendedor de
calcanhar, demais tamanhos do 25 ao 45, - SANDÁLIA
TIPO DE DEDO  Solado 85% borracha 15% eva, altura de
14mm, tira tradicional larga de PVC injetado flexível,
tamanhos16 ao 24 com elástico prendedor de calcanhar,
demais tamanhos do 25 ao 45,

2.000,0 UN DOCES
PASSOS

37,0400 74.080,00

18 MEIA TIPO COLEGIAL - MEIA TIPO COLEGIAL 2.000,0 UN SAILOR 16,5700 33.140,00

329.480,00Total do Participante:
1.472.281,00Total Geral:

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

São Domingos, 19/09/2022

MEMBRO

ELIZA CRISTINA DE OLIVEIRA

MEMBRO

IVANI TEREZINHA SCATOLIN

MEMBRO

Paulo Jung

MEMBRO

Tania Aparecida Busatto

PREGOEIRO

JULCIMARA DALLAGNOL DOS ANJOS

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

43.118.480 LTDA

VINICIUS ANTONIO ZARDO

FS INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES
LTDA

EDSON FRANCISCO RITTER
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ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

LEANDRO PUTRIQUE GONÇALVES


