Estado de Mato Grosso
Governo Municipal
C.N.P.J.: 03.238.862/0001-45
RESULTADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2017
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2017
Nº DE LICITAÇÃO NO BB: 679267
A Pregoeira Oficial, Srª Cristina Magalhães Castro designada pela Portaria nº. 012/2015, leva
ao conhecimento dos interessados o Registro de Preço para futura e eventual prestação de serviços na confecção de
camisetas, calças, macacão, bandeiras, uniformes, lençol para atender as necessidades das Secretarias de
Administração, Educação, Saúde e Obras, onde foram declaradas vencedoras as empresas:
EMPRESAS DECLARADAS VENCEDORAS

VALOR TOTAL DOS LOTES

S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP (08.711.005/0001-34)

R$ 16.959,50

GLOBAL BANDEIRAS EIRELI - ME (21.280.962/0001-11)

R$ 23.475,00

GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - EPP (10.242.466/0001-57)

R$ 6.228,00

Os itens que seguem em anexo foram Desertos, pois não houve interessados.
SAPATOS
ITEM

QTDE

UNID

DESCRIÇÃO

1.

60

Par

Aquisição sapato - do tipo tênis azul marinho, unissex, com velcro, tamanho a escolher pela
contratante.

2.

60

Par

Sapato Soft Works, branco, leve, flexível, confortável, ergonômico, ortopédico, parte frontal
totalmente fechada, cobertura extra no calcanhar, solado de borracha antiderrapante, material hidro
repelente, anatomia perfeita de modo a evitar lesões, protegendo ossos e juntas, com bactericida,
reciclável, fácil de lavar, fácil de calçar, EPI aprovado pelo ministério do trabalho. Tamanhos a
escolher pela contratante.

TOUCA DE ORGANZA
ITEM

QTDE

UNID

1.

60

Und

DESCRIÇÃO
Confecção de Touca de organza tamanho único, com fibras sintéticas (de poliamida), pelo
sistema de malharia simples de fibras abertas tipo corrente filó, em tecido 100% sintético, na
parte inferior da touca, para melhor ajuste aos diversos tamanhos de cabeça, recebe acabamento
em formato de meia circunferência com 90mm de largura, que depois de dobrada fica com
45mm em cada lado (interno e externo de touca) confeccionado em tecido de algodão e
finalizado por um tirante elástico para ajustamento á cabeça e recolhimento de todos os cabelos
no interior da touca, este fechamento é feito por costuras duplas diretamente na touca.

Os itens que seguem em anexo foram Fracassados, devido à empresa que arrematou os lotes
não encaminhar os documentos exigidos no edital.
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Estado de Mato Grosso
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CONFECÇÃO DE UNIFORME
ITEM

QTDE

UNID

DESCRIÇÃO

1.

60

Und

Serviços de confecção de uniformes – macacão - em poliéster-brim na cor azul, sarja 3/1 e, 33%
poliéster e 67% algodão, tamanhos nº 38 á 44 com 2 bolso frontal e logomarca da prefeitura de vila
rica- MT.

2.

60

Und

Serviços de confecção de uniformes – saia - feminina, oxford 100% poliéster, gramatura mínima
250g/m2, cor azul marinho, tamanho 36 ao 54 logomarca da prefeitura da vila rica- MT.

3.

120

Und

Serviços de confecção de uniformes – serviço de confecção de vestuário em geral - do tipo calca
em brim 100% algodão bolso frente e verso ,nos tamanhos P, M, G e GG logomarca da prefeitura
da vila rica- mt.

4.

120

Und

Serviços de confecção de uniformes – camiseta - em poliéster, nos tamanhos P, M, G e GG gola
polo, manga curta, logotipo municipal, listadas nas cores verde, branco e azul. Logomarca da
prefeitura da vila rica- mt.

BOTAS
ITEM

QTDE

UNID

1.

120

Par

DESCRIÇÃO
Bota em couro, unissex cor preto, tamanho a escolher pela contratante.

Vila Rica – MT, 22 de Agosto de 2017.

CRISTINA MAGALHÃES CASTRO
Pregoeira Oficial
Portaria nº 012/2015
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