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Licitação: PR48/2021 Modalidade: Pregão Julgamento: Lote Registro de preço: Não Controla quantidade: Sim
Objeto: A presente licitação tem por objeto a aquisição de uniformes escolares (Camisetas, regatas, agasalhos completos, calças e bermudas, entre outros) para alunos e professores da Rede Municipal de Ensino

de Peritiba e do Projeto Aquarela, para o ano letivo de 2022, conforme relação de itens constantes no Anexo I deste edital.

Fornecedor: 2991 - COM DESIGN ARTES E CONFECCOES LTDA - ME CPF/CNPJ: 08.027.509/0001-30 Valor total (R$): 19.149,98

Data Item Material/Serviço/Denominação Un. Medida Quantidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
30/12/2021 155 16785  -  Camiseta  manga  curta  tecido  esportivo  em elanca  dupla  dray  131g/m²  100% poliester

rendimento  4,24  m/kg,  sublimado,  nas   cores  preta  e  verde  com listas  horizontais.  Estampa  do
PFC  -  TAM 08.

UN 10,00000 33,44200 334,42

Camiseta manga curta tecido esportivo em elanca dupla dray 131g/m² 100% poliester rendimento 4,24 m/kg, sublimado,
nas  cores preta e verde com listas horizontais. Estampa do PFC - Peritiba Futebol Clube na frente superior, lado esquerdo,
bandeira de Peritiba- SC na frente parte inferior direita  e  nas costas estampa menino/ bola escrito embaixo Escolinha de
Futebol Peritiba -SC – TAM 08.
Marca: VENYS

30/12/2021 156 16786  -  Camiseta  manga  curta  tecido  esportivo  em elanca  dupla  dray  131g/m²  100% poliester
rendimento  4,24  m/kg,  sublimado,  nas   cores  preta  e  verde  com listas  horizontais.  Estampa  do
PFC  -  TAM 10.

UN 15,00000 33,44200 501,63

Camiseta manga curta tecido esportivo em elanca dupla dray 131g/m² 100% poliester rendimento 4,24 m/kg, sublimado,
nas  cores preta e verde com listas horizontais. Estampa do PFC - Peritiba Futebol Clube na frente superior, lado esquerdo,
bandeira de Peritiba- SC na frente parte inferior direita  e  nas costas estampa menino/ bola escrito embaixo Escolinha de
Futebol Peritiba -SC  – TAM 10.
Marca: VENYS

30/12/2021 157 16787  -  Camiseta  manga  curta  tecido  esportivo  em elanca  dupla  dray  131g/m²  100% poliester
rendimento  4,24  m/kg,  sublimado,  nas   cores  preta  e  verde  com listas  horizontais.  Estampa  do
PFC  -  TAM 12.

UN 15,00000 33,44200 501,63

Camiseta manga curta tecido esportivo em elanca dupla dray 131g/m² 100% poliester rendimento 4,24 m/kg, sublimado,
nas  cores preta e verde com listas horizontais. Estampa do PFC - Peritiba Futebol Clube na frente superior, lado esquerdo,
bandeira de Peritiba- SC na frente parte inferior direita  e  nas costas estampa menino/ bola escrito embaixo Escolinha de
Futebol Peritiba -SC  – TAM 12.
Marca: VENYS

30/12/2021 158 16788  -  Camiseta  manga  curta  tecido  esportivo  em elanca  dupla  dray  131g/m²  100% poliester
rendimento  4,24  m/kg,  sublimado,  nas   cores  preta  e  verde  com listas  horizontais.  Estampa  do
PFC  -  TAM 14.

UN 20,00000 33,44200 668,84

Camiseta manga curta tecido esportivo em elanca dupla dray 131g/m² 100% poliester rendimento 4,24 m/kg, sublimado,
nas  cores preta e verde com listas horizontais. Estampa do PFC - Peritiba Futebol Clube na frente superior, lado esquerdo,
bandeira de Peritiba- SC na frente parte inferior direita  e  nas costas estampa menino/ bola escrito embaixo Escolinha de
Futebol Peritiba -SC  – TAM 14.
Marca: VENYS

30/12/2021 159 16789  -  Camiseta  manga  curta  tecido  esportivo  em elanca  dupla  dray  131g/m²  100% poliester
rendimento  4,24  m/kg,  sublimado,  nas   cores  preta  e  verde  com listas  horizontais.  Estampa  do
PFC  -  TAM 16.

UN 35,00000 36,30845 1.270,80

Camiseta manga curta tecido esportivo em elanca dupla dray 131g/m² 100% poliester rendimento 4,24 m/kg, sublimado,
nas  cores preta e verde com listas horizontais. Estampa do PFC - Peritiba Futebol Clube na frente superior, lado esquerdo,
bandeira de Peritiba- SC na frente parte inferior direita  e  nas costas estampa menino/ bola escrito embaixo Escolinha de
Futebol Peritiba -SC  – TAM 16.
Marca: VENYS

30/12/2021 160 16790  -  Camiseta  manga  curta  tecido  esportivo  em elanca  dupla  dray  131g/m²  100% poliester
rendimento  4,24  m/kg,  sublimado,  nas   cores  preta  e  verde  com listas  horizontais.  Estampa  do
PFC  -  TAM P.

UN 30,00000 38,21942 1.146,58

Camiseta manga curta tecido esportivo em elanca dupla dray 131g/m² 100% poliester rendimento 4,24 m/kg, sublimado,
nas  cores preta e verde com listas horizontais. Estampa do PFC - Peritiba Futebol Clube na frente superior, lado esquerdo,
bandeira de Peritiba- SC na frente parte inferior direita  e  nas costas estampa menino/ bola escrito embaixo Escolinha de
Futebol Peritiba -SC  – TAM P.
Marca: VENYS

30/12/2021 161 16791  -  Camiseta  manga  curta  tecido  esportivo  em elanca  dupla  dray  131g/m²  100% poliester
rendimento  4,24  m/kg,  sublimado,  nas   cores  preta  e  verde  com listas  horizontais.  Estampa  do
PFC  -  TAM M.

UN 31,00000 38,21942 1.184,80

Camiseta manga curta tecido esportivo em elanca dupla dray 131g/m² 100% poliester rendimento 4,24 m/kg, sublimado,
nas  cores preta e verde com listas horizontais. Estampa do PFC - Peritiba Futebol Clube na frente superior, lado esquerdo,
bandeira de Peritiba- SC na frente parte inferior direita  e  nas costas estampa menino/ bola escrito embaixo Escolinha de
Futebol Peritiba -SC – TAM M.
Marca: VENYS

30/12/2021 162 16792  -  Camiseta  manga  curta  tecido  esportivo  em elanca  dupla  dray  131g/m²  100% poliester
rendimento  4,24  m/kg,  sublimado,  nas   cores  preta  e  verde  com listas  horizontais.  Estampa  do
PFC  -  TAM G.

UN 10,00000 40,13040 401,30

Camiseta manga curta tecido esportivo em elanca dupla dray 131g/m² 100% poliester rendimento 4,24 m/kg, sublimado,
nas  cores preta e verde com listas horizontais. Estampa do PFC - Peritiba Futebol Clube na frente superior, lado esquerdo,
bandeira de Peritiba- SC na frente parte inferior direita  e  nas costas estampa menino/ bola escrito embaixo Escolinha de
Futebol Peritiba -SC – TAM G.
Marca: VENYS

30/12/2021 163 16793  -  Camiseta  manga  curta  tecido  esportivo  em elanca  dupla  dray  131g/m²  100% poliester
rendimento  4,24  m/kg,  sublimado,  nas   cores  preta  e  verde  com listas  horizontais.  Estampa  do
PFC  -  TAM GG.

UN 5,00000 40,13040 200,65

Camiseta manga curta tecido esportivo em elanca dupla dray 131g/m² 100% poliester rendimento 4,24 m/kg, sublimado,
nas  cores preta e verde com listas horizontais. Estampa do PFC - Peritiba Futebol Clube na frente superior, lado esquerdo,
bandeira de Peritiba- SC na frente parte inferior direita  e  nas costas estampa menino/ bola escrito embaixo Escolinha de
Futebol Peritiba -SC   - TAM GG
Marca: VENYS

30/12/2021 164 16794  -  Camiseta  manga  curta  tecido  esportivo  em elanca  dupla  dray  131g/m²  100% poliester
rendimento  4,24  m/kg,  sublimado,  nas   cores  preta  e  verde  com listas  horizontais.  Estampa  do
PFC  -  TAM EXG.

UN 4,00000 41,08588 164,34

Camiseta manga curta tecido esportivo em elanca dupla dray 131g/m² 100% poliester rendimento 4,24 m/kg, sublimado,
nas  cores preta e verde com listas horizontais. Estampa do PFC - Peritiba Futebol Clube na frente superior, lado esquerdo,
bandeira de Peritiba- SC na frente parte inferior direita  e  nas costas estampa menino/ bola escrito embaixo Escolinha de
Futebol Peritiba -SC  TAM EXG.
Marca: VENYS

30/12/2021 165 16795 - Bermuda  modelo esportivo com elástico, elanca light e  100 poliéster, cor preto com faixa
lateral  em  listras  verdes  horizontais  e   estampa  do  PFC  -  Peritiba  Futebol  Clube   na  perna
esquerda.  TAM  08. 

UN 10,00000 30,38946 303,89

Marca: VENYS
30/12/2021 166 16796 - Bermuda  modelo esportivo com elástico, elanca light e  100 poliéster, cor preto com faixa

lateral  em  listras  verdes  horizontais  e   estampa  do  PFC  -  Peritiba  Futebol  Clube   na  perna
esquerda.  TAM  10. 

UN 15,00000 33,23848 498,58

Marca: VENYS
30/12/2021 167 16797 - Bermuda  modelo esportivo com elástico, elanca light e  100 poliéster, cor preto com faixa

lateral  em  listras  verdes  horizontais  e   estampa  do  PFC  -  Peritiba  Futebol  Clube   na  perna
esquerda  TAM  12. 

UN 15,00000 33,23848 498,58

Marca: VENYS
30/12/2021 168 16798 - Bermuda  modelo esportivo com elástico, elanca light e  100 poliéster, cor preto com faixa

lateral  em  listras  verdes  horizontais  e   estampa  do  PFC  -  Peritiba  Futebol  Clube   na  perna
esquerda.  TAM  14. 

UN 20,00000 34,18815 683,76

Marca: VENYS
30/12/2021 169 16799 - Bermuda  modelo esportivo com elástico, elanca light e  100 poliéster, cor preto com faixa

lateral  em  listras  verdes  horizontais  e   estampa  do  PFC  -  Peritiba  Futebol  Clube   na  perna
esquerda  TAM  16. 

UN 35,00000 35,13782 1.229,82

Marca: VENYS
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30/12/2021 170 16800 - Bermuda  modelo esportivo com elástico, elanca light e  100 poliéster, cor preto com faixa
lateral  em  listras  verdes  horizontais  e   estampa  do  PFC  -  Peritiba  Futebol  Clube   na  perna
esquerda.  TAM  P. 

UN 30,00000 35,13782 1.054,13

Marca: VENYS
30/12/2021 171 16801 - Bermuda  modelo esportivo com elástico, elanca light e  100 poliéster, cor preto com faixa

lateral  em  listras  verdes  horizontais  e   estampa  do  PFC  -  Peritiba  Futebol  Clube   na  perna
esquerda  TAM  M. 

UN 31,00000 37,03716 1.148,15

Marca: VENYS
30/12/2021 172 16802 - Bermuda  modelo esportivo com elástico, elanca light e  100 poliéster, cor preto com faixa

lateral  em  listras  verdes  horizontais  e   estampa  do  PFC  -  Peritiba  Futebol  Clube   na  perna
esquerda  TAM  G. 

UN 10,00000 37,03716 370,37

Marca: VENYS
30/12/2021 173 16803 - Bermuda  modelo esportivo com elástico, elanca light e  100 poliéster, cor preto com faixa

lateral  em  listras  verdes  horizontais  e   estampa  do  PFC  -  Peritiba  Futebol  Clube   na  perna
esquerda  TAM  GG. 

UN 5,00000 37,03716 185,19

Marca: VENYS
30/12/2021 174 16804 - Bermuda  modelo esportivo com elástico, elanca light e  100 poliéster, cor preto com faixa

lateral  em  listras  verdes  horizontais  e   estampa  do  PFC  -  Peritiba  Futebol  Clube   na  perna
esquerda.  TAM  EXG.

UN 4,00000 37,03716 148,15

Marca: VENYS
30/12/2021 175 19645  -  Bermuda  Feminina  modelo  esportivo,  meia  coxa,  cor  preto  –  88%  poliamida  e  12%

elastano  na  perna  esquerda  escrito   –  Peritiba-SC  embaixo.  TAM  08
UN 20,00000 34,18815 683,76

Bermuda Feminina modelo esportivo, meia coxa, cor preto – 88% poliamida e 12% elastano na perna esquerda escrito  –
Peritiba-SC embaixo. TAM 08
Marca: VENYS

30/12/2021 176 19646  -  Bermuda  Feminina  modelo  esportivo,  meia  coxa,  cor  preto  –  88%  poliamida  e  12%
elastano   na  perna  esquerda  escrito   –  Peritiba-SC  embaixo.  TAM  10. 

UN 15,00000 34,18815 512,82

Bermuda Feminina modelo esportivo, meia coxa, cor preto – 88% poliamida e 12% elastano  na perna esquerda escrito  –
Peritiba-SC embaixo. TAM 10. 
Marca: VENYS

30/12/2021 177 19647  -  Bermuda  Feminina  modelo  esportivo,  meia  coxa,  cor  preto  –  88%  poliamida  e  12%
elastanona  perna  esquerda  escrito   –  Peritiba-SC  embaixo.  TAM  12. 

UN 10,00000 37,98683 379,87

Bermuda Feminina modelo esportivo, meia coxa, cor preto – 88% poliamida e 12% elastanona perna esquerda escrito  –
Peritiba-SC embaixo. TAM 12. 
Marca: VENYS

30/12/2021 178 19648  -  Bermuda  Feminina  modelo  esportivo,  meia  coxa,  cor  preto  –  88%  poliamida  e  12%
elastano  na  perna  esquerda  escrito   –  Peritiba-SC  embaixo.  TAM  14. 

UN 15,00000 39,88617 598,29

Bermuda Feminina modelo esportivo, meia coxa, cor preto – 88% poliamida e 12% elastano na perna esquerda escrito  –
Peritiba-SC embaixo. TAM 14. 
Marca: VENYS

30/12/2021 179 19649  -  Bermuda  Feminina  modelo  esportivo,  meia  coxa,  cor  preto  –  88%  poliamida  e  12%
elastano  na  perna  esquerda  escrito   –  Peritiba-SC  embaixo.  TAM  16. 

UN 5,00000 41,78551 208,93

Bermuda Feminina modelo esportivo, meia coxa, cor preto – 88% poliamida e 12% elastano na perna esquerda escrito  –
Peritiba-SC embaixo. TAM 16. 
Marca: VENYS

30/12/2021 180 19650  -  Bermuda  Feminina  modelo  esportivo,  meia  coxa,  cor  preto  –  88%  poliamida  e  12%
elastano  na  perna  esquerda  escrito   –  Peritiba-SC  embaixo.  TAM  P. 

UN 10,00000 43,68485 436,85

Bermuda Feminina modelo esportivo, meia coxa, cor preto – 88% poliamida e 12% elastano na perna esquerda escrito  –
Peritiba-SC embaixo. TAM P. 
Marca: VENYS

30/12/2021 181 19651  -  Bermuda  Feminina  modelo  esportivo,  meia  coxa,  cor  preto  –  88%  poliamida  e  12%
elastano  perna  esquerda  escrito   –  Peritiba-SC  embaixo.  TAM  M. 

UN 10,00000 45,58420 455,84

Bermuda Feminina  modelo  esportivo,  meia  coxa,  cor  preto  –  88% poliamida e  12% elastano perna esquerda escrito   –
Peritiba-SC embaixo.  TAM M. 
Marca: VENYS

30/12/2021 182 19652  -  Bermuda  Feminina  modelo  esportivo,  meia  coxa,  cor  preto  –  88%  poliamida  e  12%
elastano   na  perna  esquerda  escrito   –  Peritiba-SC  embaixo.  TAM  G. 

UN 10,00000 46,53387 465,34

Bermuda Feminina modelo esportivo, meia coxa, cor preto – 88% poliamida e 12% elastano  na perna esquerda escrito  –
Peritiba-SC embaixo. TAM G. 
Marca: VENYS

30/12/2021 183 19653  -  Bermuda  Feminina  modelo  esportivo,  meia  coxa,  cor  preto  –  88%  poliamida  e  12%
elastano  na  perna  esquerda  escrito   –  Peritiba-SC  embaixo.  TAM  GG. 

UN 5,00000 46,53387 232,67

Bermuda Feminina modelo esportivo, meia coxa, cor preto – 88% poliamida e 12% elastano na perna esquerda escrito  –
Peritiba-SC embaixo. TAM GG. 
Marca: VENYS

30/12/2021 184 4830 - Jogo meião Juvenil Prof. Preta TAM 3/4 JG 77,00000 18,45705 1.421,19
Jogo de Meião (par ) JUVENIL Profissional, de excelente qualidade, com reforço de elastano no punho protegendo a pele
dos atritos e  que mamtém a meia no lugar . Com o pé atoalhado  com a finalidade de absorver o excesso de umidade do
suor.Composição: 64% Poliamida,33% Algodão, 3% Elastodieno, na cor preta. Comprimento até o Joelho.
Marca: VENYS

30/12/2021 185 4829 - Jogo meião Adulto Prof. Preta TAM 3/4 JG 65,00000 19,36626 1.258,81
Jogo de Meião (par) ADULTO Profissional, de excelente qualidade, com reforço de elastano no punho protegendo a pele
dos atritos e  que mamtém a meia no lugar . Com o pé atoalhado  com a finalidade de absorver o excesso de umidade do
suor.Composição: 64% Poliamida,33% Algodão, 3% Elastodieno, na cor preta. Comprimento até o Joelho.
Marca: VENYS

Fornecedor: 3142 - FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LT CPF/CNPJ: 01.194.890/0001-82 Valor total (R$): 73.065,03

Data Item Material/Serviço/Denominação Un. Medida Quantidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
30/12/2021 1 19486 - Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose branca e logomarca do

Centro de Educação Infantil  Mateus Peter na frente, tamanho 1.
UN 50,00000 16,84719 842,36

Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose branca e logomarca do Centro de Educação Infantil Mateus
Peter na frente, lado direito, e Brasão do município nas costas com a escrita embaixo Peritiba-SC – TAM 01. 
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 2 19487 - Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose branca e logomarca do
Centro de Educação Infantil  Mateus Peter na frente,tamanho 2.

UN 40,00000 16,84719 673,89

Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose branca e logomarca do Centro de Educação Infantil Mateus
Peter na frente, lado direito, e Brasão do município nas costas com a escrita embaixo Peritiba-SC – TAM 02. 
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 3 19488 - Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose branca e logomarca do
Centro de Educação Infantil  Mateus Peter na frente,tamanho 4.

UN 50,00000 16,84719 842,36

Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose branca e logomarca do Centro de Educação Infantil Mateus
Peter na frente, lado direito, e Brasão do município nas costas com a escrita embaixo Peritiba-SC – TAM 04. 
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 4 19489 - Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose branca e logomarca do
Centro de Educação Infantil  Mateus Peter na frente,tamanho 6.

UN 50,00000 18,07626 903,81

Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose branca e logomarca do Centro de Educação Infantil Mateus
Peter na frente, lado direito, e Brasão do município nas costas com a escrita embaixo Peritiba-SC – TAM 06. 
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 5 19490 - Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose branca e logomarca do
Centro de Educação Infantil  Mateus Peter na frente,tamanho 8.

UN 50,00000 18,07626 903,81

Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose branca e logomarca do Centro de Educação Infantil Mateus
Peter na frente, lado direito, e Brasão do município nas costas com a escrita embaixo Peritiba-SC – TAM 08. 
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 6 19491 - Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose branca e logomarca do
Centro de Educação Infantil  Mateus Peter na frente,tamanho 10.

UN 12,00000 18,07626 216,92
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Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose branca e logomarca do Centro de Educação Infantil Mateus
Peter na frente, lado direito, e Brasão do município nas costas com a escrita embaixo Peritiba-SC – TAM 10. 
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 7 19492 - Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose branca e logomarca do
Centro Educacional Professor José Arlindo Winter na frente,tamanho 2.

UN 15,00000 16,84719 252,71

Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose branca e logomarca do Centro Educacional Professor José
Arlindo Winter na frente e Brasão do município nas costas com a escrita embaixo Peritiba-SC – TAM 02. 
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 8 19493 - Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose branca e logomarca do
Centro Educacional Professor José Arlindo Winter na frente,tamanho 4.

UN 65,00000 16,84719 1.095,07

Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose branca e logomarca do Centro Educacional Professor José
Arlindo Winter na frente e Brasão do município nas costas com a escrita embaixo Peritiba-SC – TAM 04. 
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 9 19494 - Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose branca e logomarca do
Centro Educacional Professor José Arlindo Winter na frente,tamanho 6.

UN 75,00000 18,07626 1.355,72

Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose branca e logomarca do Centro Educacional Professor José
Arlindo Winter na frente e Brasão do município nas costas com a escrita embaixo Peritiba-SC – TAM 06. 
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 10 19495 - Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose branca e logomarca do
Centro Educacional Professor José Arlindo Winter na frente,tamanho 8.

UN 65,00000 18,07626 1.174,96

Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose branca e logomarca do Centro Educacional Professor José
Arlindo Winter na frente e Brasão do município nas costas com a escrita embaixo Peritiba-SC – TAM 08. 
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 11 19496 - Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose branca e logomarca do
Centro Educacional Professor José Arlindo Winter na frente,tamanho 10.

UN 69,00000 18,07626 1.247,26

Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose branca e logomarca do Centro Educacional Professor José
Arlindo Winter na frente e Brasão do município nas costas com a escrita embaixo Peritiba-SC – TAM 10. 
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 12 19497 - Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose branca e logomarca do
Centro Educacional Professor José Arlindo Winter na frente,tamanho 12.

UN 47,00000 19,30532 907,35

Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose branca e logomarca do Centro Educacional Professor José
Arlindo Winter na frente e Brasão do município nas costas com a escrita embaixo Peritiba-SC – TAM 12. 
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 13 19498 - Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose branca e logomarca do
Centro Educacional Professor José Arlindo Winter na frente,tamanho 14.

UN 39,00000 19,30532 752,91

Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose branca e logomarca do Centro Educacional Professor José
Arlindo Winter na frente e Brasão do município nas costas com a escrita embaixo Peritiba-SC – TAM 14. 
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 14 19499 - Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose branca e logomarca do
Centro Educacional Professor José Arlindo Winter na frente,tamanho 16.

UN 25,00000 20,52439 513,11

Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose branca e logomarca do Centro Educacional Professor José
Arlindo Winter na frente e Brasão do município nas costas com a escrita embaixo Peritiba-SC – TAM 16. 
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 15 19500 - Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose branca e logomarca do
Centro Educacional Professor José Arlindo Winter na frente,tamanho P.

UN 7,00000 20,52439 143,67

Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose branca e logomarca do Centro Educacional Professor José
Arlindo Winter na frente e Brasão do município nas costas com a escrita embaixo Peritiba-SC – TAM P. 
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 16 19501 - Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose branca e logomarca do
Centro Educacional Professor José Arlindo Winter na frente,tamanho M.

UN 5,00000 21,75346 108,77

Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose branca e logomarca do Centro Educacional Professor José
Arlindo Winter na frente e Brasão do município nas costas com a escrita embaixo Peritiba-SC – TAM M. 
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 17 14014  -  Camiseta  BRANCA,  manga  curta,  sem  nenhum  detalhe  colorido,  Degote  V  em  tecido
100%  algodão  TAM  12. 

Unidade 12,00000 16,84719 202,17

Camiseta BRANCA, manga curta, sem nenhum detalhe colorido, Degote V em tecido 100% algodão TAM 12. 
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 18 14015  -  Camiseta  BRANCA,  manga  curta,  sem  nenhum  detalhe  colorido,  Degote  V  em  tecido
100%  algodão   TAM  14. 

Unidade 25,00000 16,84719 421,18

Camiseta BRANCA, manga curta, sem nenhum detalhe colorido, Degote V em tecido 100% algodão  TAM 14. 
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 19 1775 - Camiseta BRANCA, manga curta, 67% pol. e 33 % visc.TAM 16 UN 13,00000 17,76649 230,96
Camiseta BRANCA, manga curta, sem nenhum detalhe colorido, Degote V em tecido ACTIVE= 100% POLIESTER. Tecido
em malha PV= 67% poliéster e 33 % viscose - TAM 16
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 20 1779 - Camiseta BRANCA, manga curta, 67% pol. e 33 % visc.TAM P UN 15,00000 17,76649 266,50
Camiseta BRANCA, manga curta, sem nenhum detalhe colorido, Degote V em tecido ACTIVE= 100% POLIESTER. Tecido
em malha PV= 67% poliéster e 33 % viscose - TAM P
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 21 1778 - Camiseta BRANCA, manga curta, 67% pol. e 33 % visc.TAM M UN 25,00000 20,22462 505,62
Camiseta BRANCA, manga curta, sem nenhum detalhe colorido, Degote V em tecido ACTIVE= 100% POLIESTER. Tecido
em malha PV= 67% poliéster e 33 % viscose - TAM M
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 22 14016  -  Camiseta  BRANCA,  manga  curta,  sem  nenhum  detalhe  colorido,  Degote  V  em  tecido
100%  algodão   TAM  G. 

Unidade 25,00000 20,52439 513,11

Camiseta BRANCA, manga curta, sem nenhum detalhe colorido, Degote V em tecido 100% algodão  TAM G. 
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 23 18147  -  Camiseta  BRANCA,  manga  curta,  sem  nenhum  detalhe  colorido,  Degote  V  em  tecido
100%  algodão   TAM  GG. 

UN 3,00000 21,75346 65,26

Marca: FIBRA TOP
30/12/2021 24 18148  -  Camiseta  BRANCA,  manga  curta,  sem  nenhum  detalhe  colorido,  Degote  V  em  tecido

100%  algodão   TAM  EXXG. 
UN 3,00000 22,67276 68,02

Marca: FIBRA TOP
30/12/2021 25 16821 - Camiseta BRANCA, manga curta, com detalhe colorido na frente e nas mangas, Degote V

em tecido 100% algodão TAM 12. 
UN 15,00000 20,52439 307,87

Marca: FIBRA TOP
30/12/2021 26 16822 -  Camiseta BRANCA, manga curta, com detalhe colorido na frente e nas mangas, Degote V

em tecido 100% algodão TAM 14.
UN 20,00000 20,52439 410,49

Marca: FIBRA TOP
30/12/2021 27 16823 - Camiseta BRANCA, manga curta, com detalhe colorido na frente e nas mangas, Degote V

em tecido 100% algodão TAM 16.  
UN 12,00000 20,52439 246,29

Marca: FIBRA TOP
30/12/2021 28 16824 - Camiseta BRANCA, manga curta, com detalhe colorido na frente e nas mangas, Degote V

em tecido 100% algodão TAM P.
UN 15,00000 21,75346 326,30

Marca: FIBRA TOP
30/12/2021 29 16825 - Camiseta BRANCA, manga curta, com detalhe colorido na frente e nas mangas, Degote V

em tecido 100% algodão TAM M. 
UN 13,00000 22,98252 298,77

Marca: FIBRA TOP
30/12/2021 30 16826 - Camiseta BRANCA, manga curta, com detalhe colorido na frente e nas mangas, Degote V

em tecido 100% algodão TAM G. 
UN 12,00000 22,98252 275,79

Marca: FIBRA TOP
30/12/2021 31 19502 - Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33% viscose, vermelha com borda da

gola preta gola V, logomarca do CEIMP do  lado direito,tamanho 16.
UN 1,00000 26,95950 26,96

Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33% viscose, vermelha com borda da gola preta gola V, logomarca do
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CEIMP do  lado direito, na parte inferior na frente, na parte superior estampa com frase   e  o Brasão  do município na
parte superior das costas   – TAM 16. 
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 32 19503 - Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33% viscose, vermelha com borda da
gola preta, gola V, logomarca do CEIMP do  lado direito,tamanho P.

UN 5,00000 26,95950 134,80

Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33% viscose, vermelha com borda da gola preta, gola V, logomarca do
CEIMP do  lado direito, na parte inferior na frente, na parte superior estampa com frase   e  o Brasão  do município na
parte superior das costas   – TAM P 
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 33 19504 - Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33% viscose, vermelha com borda da
gola preta, gola V logomarca do CEIMP do  lado direito,tamanho M.

UN 10,00000 28,18857 281,89

Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33% viscose, vermelha com borda da gola preta, gola V logomarca do
CEIMP do  lado direito, na parte inferior na frente, na parte superior estampa com frase   e  o Brasão  do município na
parte superior das costas   – TAM M
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 34 19505 - Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33% viscose, vermelha com borda da
gola preta, gola V logomarca do CEIMP do  lado direito,tamanho G.

UN 9,00000 28,18857 253,70

Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33% viscose, vermelha com borda da gola preta, gola V logomarca do
CEIMP do  lado direito, na parte inferior na frente, na parte superior estampa com frase   e  o Brasão  do município na
parte superior das costas   – TAM G
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 35 19506 - Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33% viscose, vermelha com borda da
gola preta, gola V logomarca do CEIMP do  lado direito,tamanho GG.

UN 5,00000 28,79810 143,99

Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33% viscose, vermelha com borda da gola preta, gola V logomarca do
CEIMP do  lado direito, na parte inferior na frente, na parte superior estampa com frase   e  o Brasão  do município na
parte superior das costas   – TAM GG
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 36 19507 - Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33% viscose, vermelha com borda da
gola preta, gola V logomarca do CEIMP do  lado direito,tamanho EXG.

UN 3,00000 28,79810 86,39

Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33% viscose, vermelha com borda da gola preta, gola V logomarca do
CEIMP do  lado direito, na parte inferior na frente, na parte superior estampa com frase   e  o Brasão  do município na
parte superior das costas   – TAM EXG
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 37 19508 - Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33% viscose, vermelha com borda da
gola preta, gola V logomarca do CEIMP do  lado direito,tamanho EXGG.

UN 1,00000 30,63670 30,64

Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33% viscose, vermelha com borda da gola preta, gola V logomarca do
CEIMP do  lado direito, na parte inferior na frente, na parte superior estampa com frase   e  o Brasão  do município na
parte superior das costas   – TAM EXGG
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 38 19509 - Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33% viscose, vermelha com borda da
gola preta, gola V logomarca do CEPJAW do  lado direito,tamanho 16.

UN 1,00000 26,95950 26,96

Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33% viscose, vermelha com borda da gola preta, gola V logomarca do
CEPJAW do  lado direito, na parte inferior na frente, na parte superior estampa com frase   e  o Brasão  do município na
parte superior das costas   – TAM 16
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 39 19510 - Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33% viscose, vermelha com borda da
gola preta, gola V logomarca do CEPJAW do  lado direito,tamanho P.

UN 9,00000 26,95950 242,64

Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33% viscose, vermelha com borda da gola preta, gola V logomarca do
CEPJAW do  lado direito, na parte inferior na frente, na parte superior estampa com frase   e  o Brasão  do município na
parte superior das costas   – TAM P
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 40 19511 - Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33% viscose, vermelha com borda da
gola preta, gola V logomarca do CEPJAW do  lado direito,tamanho M.

UN 11,00000 28,18857 310,07

Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33% viscose, vermelha com borda da gola preta, gola V logomarca do
CEPJAW do  lado direito, na parte inferior na frente, na parte superior estampa com frase   e  o Brasão  do município na
parte superior das costas   – TAM M
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 41 19512 - Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33% viscose, vermelha com borda da
gola preta, gola V logomarca do CEPJAW do  lado direito,tamanho G.

UN 1,00000 28,18857 28,19

Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33% viscose, vermelha com borda da gola preta, gola V logomarca do
CEPJAW do  lado direito, na parte inferior na frente, na parte superior estampa com frase   e  o Brasão  do município na
parte superior das costas   – TAM G
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 42 19513 - Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33% viscose, vermelha com borda da
gola preta, gola V logomarca do CEPJAW do  lado direito,tamanho GG.

UN 4,00000 29,41763 117,67

Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33% viscose, vermelha com borda da gola preta, gola V logomarca do
CEPJAW do  lado direito, na parte inferior na frente, na parte superior estampa com frase   e  o Brasão  do município na
parte superior das costas   – TAM GG
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 43 19514 - Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33% viscose, vermelha com borda da
gola preta, gola V logomarca do CEPJAW do  lado direito,tamanho EXG.

UN 3,00000 29,41763 88,25

Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33% viscose, vermelha com borda da gola preta, gola V logomarca do
CEPJAW do  lado direito, na parte inferior na frente, na parte superior estampa com frase   e  o Brasão  do município na
parte superior das costas   – TAM EXG
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 44 19515 - Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33% viscose, vermelha com borda da
gola preta, gola V logomarca do CEPJAW do  lado direito,tamanho EXGG.

UN 1,00000 30,63670 30,64

Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33% viscose, vermelha com borda da gola preta, gola V logomarca do
CEPJAW do  lado direito, na parte inferior na frente, na parte superior estampa com frase   e  o Brasão  do município na
parte superior das costas   – TAM EXGG
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 45 19516 - Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose, COR VERMELHA gola V, e
detalhe  na  gola  preto,  logomarca  do  CEIMP do  lado  esquerdo  e  logomarca  do  CEPJAW do  lado
direito,tamanho P.

UN 2,00000 26,95950 53,92

Camiseta  manga  curta  em  malha  67%  poliéster  e  33  %  viscose,  COR  VERMELHA  gola  V,  e  detalhe  na  gola  preto,
logomarca do CEIMP do lado esquerdo e logomarca do CEPJAW do lado direito, ambas na parte inferior na frente, na parte
superior estampa com frase   e  o Brasão  do município na parte superior das costas  – TAM P. 
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 46 19517 - Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose, COR VERMELHA gola V, e
detalhe  na  gola  preto,  logomarca  do  CEIMP do  lado  esquerdo  e  logomarca  do  CEPJAW do  lado
direito,tamanho M.

UN 4,00000 26,95950 107,84

Camiseta  manga  curta  em  malha  67%  poliéster  e  33  %  viscose,  COR  VERMELHA  gola  V,  e  detalhe  na  gola  preto,
logomarca do CEIMP do lado esquerdo e logomarca do CEPJAW do lado direito, ambas na parte inferior na frente, na parte
superior estampa com frase   e  o Brasão  do município na parte superior das costas  – TAM M
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 47 19518 - Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose, COR VERMELHA gola V, e
detalhe  na  gola  preto,  logomarca  do  CEIMP do  lado  esquerdo  e  logomarca  do  CEPJAW do  lado
direito,tamanho G.

UN 2,00000 28,79810 57,60

Camiseta  manga  curta  em  malha  67%  poliéster  e  33  %  viscose,  COR  VERMELHA  gola  V,  e  detalhe  na  gola  preto,
logomarca do CEIMP do lado esquerdo e logomarca do CEPJAW do lado direito, ambas na parte inferior na frente, na parte
superior estampa com frase   e  o Brasão  do município na parte superior das costas  – TAM G
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 48 19519 - Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose, COR VERMELHA gola V, e
detalhe  na  gola  preto,  logomarca  do  CEIMP do  lado  esquerdo  e  logomarca  do  CEPJAW do  lado
direito,tamanho GG.

UN 1,00000 29,41763 29,42

Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose, COR VERMELHA gola V, e detalhe na gola preto,



Licitações Adjudicadas

Município de Peritiba

Usuário: Regina Inês Brand
Chave de Autenticação Digital

1892-0594-148
Página

5 / 16http://www.peritiba.sc.gov.br
CNPJ: 82.815.085/0001-20 Fone: (49) 3453-1122
Rua Frei Bonifácio, 63 - Centro - 89.750-000 - Peritiba/ SC

prefeitura@peritiba.sc.gov.br

logomarca do CEIMP do lado esquerdo e logomarca do CEPJAW do lado direito, ambas na parte inferior na frente, na parte
superior estampa com frase   e  o Brasão  do município na parte superior das costas  – TAM GG
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 49 19520 - Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose, COR VERMELHA gola V, e
detalhe  na  gola  preto,  logomarca  do  CEIMP do  lado  esquerdo  e  logomarca  do  CEPJAW do  lado
direito,tamanho EXG.

UN 1,00000 30,63670 30,64

Camiseta  manga  curta  em  malha  67%  poliéster  e  33  %  viscose,  COR  VERMELHA  gola  V,  e  detalhe  na  gola  preto,
logomarca do CEIMP do lado esquerdo e logomarca do CEPJAW do lado direito, ambas na parte inferior na frente, na parte
superior estampa com frase   e  o Brasão  do município na parte superior das costas  – TAM EXG
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 50 19521 - Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose, cinza,  estampa na frente
no lado direiro cerca de 10x10,tamanho 16.

UN 6,00000 26,65973 159,96

Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose, cinza,  estampa na frente no lado direiro cerca de 10x10,
com ribana preta o Brasão  do município na parte superior das costas– TAM 16. 
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 51 19522 - Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose, cinza,  estampa na frente
no lado direiro cerca de 10x10,tamanho P.

UN 13,00000 26,65973 346,58

Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose, cinza,  estampa na frente no lado direiro cerca de 10x10,
com ribana preta o Brasão  do município na parte superior das costas– TAM P
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 52 19523 - Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose, cinza,  estampa na frente
no lado direiro cerca de 10x10,tamanho M.

UN 23,00000 27,87880 641,21

Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose, cinza,  estampa na frente no lado direiro cerca de 10x10,
com ribana preta o Brasão  do município na parte superior das costas– TAM M
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 53 19524 - Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose, cinza,  estampa na frente
no lado direiro cerca de 10x10,tamanho G.

UN 15,00000 27,87880 418,18

Camiseta  manga  curta  em  malha  67%  poliéster  e  33  %  viscose,  cinza,   estampa  na  frente  no  lado  direiro  cerca  de
10x10,com  ribana  preta  o  Brasão   do  município  na  parte  superior  das  costas–  TAM  G
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 54 19525 - Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose, cinza,  estampa na frente
no lado direiro cerca de 10x10,tamanho GG.

UN 10,00000 29,10787 291,08

Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose, cinza,  estampa na frente no lado direiro cerca de 10x10,
com ribana preta o Brasão  do município na parte superior das costas– TAM GG
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 55 19526 - Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose, cinza,  estampa na frente
no lado direiro cerca de 10x10,tamanho EXG.

UN 13,00000 30,33693 394,38

Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose, cinza,  estampa na frente no lado direiro cerca de 10x10,
com ribana preta o Brasão  do município na parte superior das costas– TAM EXG
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 56 19527 - Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose, cinza,  estampa na frente
no lado direiro cerca de 10x10, tamanho EXGG.

UN 2,00000 30,33693 60,67

Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose, cinza,  estampa na frente no lado direiro cerca de 10x10,
com ribana preta o Brasão  do município na parte superior das costas– TAM EXGG
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 57 19528 - Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose  VERMELHA, com borda
azul  royal,  logomarca   Estampa  do  PFC  -  Peritiba  Futebol  Clube  na  frente  lado  direito  na
frente,tamanho  M,  G  e  EXG.

UN 3,00000 30,60673 91,82

Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose  VERMELHA, com borda azul royal, logomarca  Estampa do
PFC - Peritiba Futebol Clube na frente lado direito na frente  e Brasão  do município  na parte superior das costas– TAM M,
G, EXG 
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 58 19529 - Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose cinza, com borda PRETA,
logomarca do HANDEBOL PERITIBA do lado direito na frente,tamanho P.

UN 2,00000 28,18857 56,38

Camiseta  manga  curta  em  malha  67%  poliéster  e  33  %  viscose  cinza,  com  borda  PRETA,  logomarca  do  HANDEBOL
PERITIBA  do  lado  direito  na  frente   e  Brasão   do  município   na  parte  superior  das  costas–  TAM  P. 
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 59 19530 - Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose cinza, com borda PRETA,
logomarca do HANDEBOL PERITIBA do lado direito na frente,tamanho M.

UN 2,00000 28,18857 56,38

Camiseta  manga  curta  em  malha  67%  poliéster  e  33  %  viscose  cinza,  com  borda  PRETA,  logomarca  do  HANDEBOL
PERITIBA  do  lado  direito  na  frente   e  Brasão   do  município   na  parte  superior  das  costas–  TAM  M
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 60 19531 - Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose cinza, com borda PRETA,
logomarca do HANDEBOL PERITIBA do lado direito na frente,tamanho G.

UN 1,00000 28,18857 28,19

Camiseta  manga  curta  em  malha  67%  poliéster  e  33  %  viscose  cinza,  com  borda  PRETA,  logomarca  do  HANDEBOL
PERITIBA  do  lado  direito  na  frente   e  Brasão   do  município   na  parte  superior  das  costas–  TAM  G
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 61 14037 - Camisa feminina gola polo, manga curta, cor verde militar - Transporte Escolar Peritiba-SC
– TAM M. 

Unidade 2,00000 49,03435 98,07

Camisa  feminina  gola  polo,  manga  curta,  cor  verde  militar  -  tecido  malha  67  % poliester  e  33% viscose  –  estampa da
bandeira  do  município  na  lateral  -   escrito  embaixo  Transporte  Escolar  Peritiba-SC  –  TAM M. 
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 62 14038 - Camisa masculina gola polo, manga curta, cor verde milita - Transporte Escolar Peritiba-
SC – TAM GG

Unidade 4,00000 51,38026 205,52

Camisa masculina gola polo, manga curta, cor verde militar -  tecido malha 67 % poliester e 33% viscose – estampa da
bandeira do município na lateral  -   escrito embaixo Transporte Escolar Peritiba-SC – TAM GG.
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 63 14039 - Camisa masculina gola polo, manga curta, cor verde militar - Transporte Escolar Peritiba-
SC – TAM EXGG.

Unidade 2,00000 52,55800 105,12

Camisa masculina gola polo, manga curta, cor verde militar - tecido malha 67 % poliester e 33% viscose  – estampa da
bandeira do município na lateral -  escrito embaixo Transporte Escolar Peritiba-SC – TAM EXGG.
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 64 14040  -  Camisa  feminina  gola  polo,  manga  comprida,  cor  verde  militar  -  tecido  malha  67  %
poliester  e  33%  viscose  -  TAM  M

Unidade 2,00000 55,20075 110,40

Camisa feminina gola polo, manga comprida, cor verde militar  - tecido malha 67 % poliester e 33% viscose  – estampa da
bandeira do município na lateral -  escrito embaixo Transporte Escolar Peritiba-SC – TAM M. 
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 65 14041  -  Camisa  masculina  gola  polo,  manga  comprida,  cor  verde  militar  -  Transporte  Escolar
Peritiba-SC  –  TAM  GG. 

Unidade 4,00000 57,25940 229,04

Camisa masculina gola polo, manga comprida, cor verde militar - tecido malha 67 % poliester e 33% viscose  – estampa
da bandeira do município na lateral -  escrito embaixo Transporte Escolar Peritiba-SC – TAM GG. 
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 66 14042  -  Camisa  masculina  gola  polo,  manga  comprida,  cor  verde  militar  -  Transporte  Escolar
Peritiba-SC  –  TAM  EXGG.

Unidade 2,00000 58,42757 116,86

Camisa masculina gola polo, manga comprida, cor verde militar - tecido malha 67 % poliester e 33% viscose  – estampa
da bandeira do município na lateral -  escrito embaixo Transporte Escolar Peritiba-SC – TAM EXGG.
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 67 19532  -  Camiseta  em  malha  67%  poliéster  e  33  %  viscose,  cor  branca,  com  logomarca  do
HANDEBOL  Peritiba  na  lateral  direita  e  na  esqueda  a  logo  do  mini  handebol,tamanho  8.

UN 30,00000 21,24035 637,21

Camiseta em malha 67% poliéster e 33 % viscose, cor branca, com logomarca do HANDEBOL Peritiba na lateral direita e
na esqueda a logo do mini handebol. Nas costas escrito em letras grandes  e brancas HANDEBOL - Tam. 8.
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 68 19533  -  Camiseta  em  malha  67%  poliéster  e  33  %  viscose,  cor  branca,  com  logomarca  do
HANDEBOL  Peritiba  na  lateral  direita  e  na  esqueda  a  logo  do  mini  handebol,tamanho  10.

UN 30,00000 21,24035 637,21

Camiseta em malha 67% poliéster e 33 % viscose, cor branca, com logomarca do HANDEBOL Peritiba na lateral direita e
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na esqueda a logo do mini handebol. Nas costas escrito em letras grandes  e brancas HANDEBOL - Tam. 10
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 69 19534  -  Camiseta  em  malha  67%  poliéster  e  33  %  viscose,  cor  branca,  com  logomarca  do
HANDEBOL  Peritiba  na  lateral  direita  e  na  esqueda  a  logo  do  mini  handebol,tamanho  12.

UN 30,00000 22,44042 673,21

Camiseta em malha 67% poliéster e 33 % viscose, cor branca, com logomarca do HANDEBOL Peritiba na lateral direita e
na esqueda a logo do mini handebol. Nas costas escrito em letras grandes  e brancas HANDEBOL - Tam. 12
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 70 19535  -  Camiseta  em  malha  67%  poliéster  e  33  %  viscose,  cor  branca,  com  logomarca  do
HANDEBOL  Peritiba  na  lateral  direita  e  na  esqueda  a  logo  do  mini  handebol,tamanho  14.

UN 20,00000 22,44042 448,81

Camiseta em malha 67% poliéster e 33 % viscose, cor branca, com logomarca do HANDEBOL Peritiba na lateral direita e
na esqueda a logo do mini handebol. Nas costas escrito em letras grandes  e brancas HANDEBOL - Tam. 14
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 71 19536  -  Camiseta  em  malha  67%  poliéster  e  33  %  viscose,  cor  branca,  com  logomarca  do
HANDEBOL  Peritiba  na  lateral  direita  e  na  esqueda  a  logo  do  mini  handebol,tamanho  16.

UN 20,00000 22,44042 448,81

Camiseta em malha 67% poliéster e 33 % viscose, cor branca, com logomarca do HANDEBOL Peritiba na lateral direita e
na esqueda a logo do mini handebol. Nas costas escrito em letras grandes  e brancas HANDEBOL - Tam. 16
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 72 19537  -  Camiseta  em  malha  67%  poliéster  e  33  %  viscose,  cor  branca,  com  logomarca  do
HANDEBOL  Peritiba  na  lateral  direita,tamanho  16.

UN 30,00000 22,44042 673,21

Camiseta em malha 67% poliéster e 33 % viscose, cor branca, com logomarca do HANDEBOL Peritiba na lateral  direita.
Nas costas escrito em letras grandes  e brancas HANDEBOL - Tam. 16
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 73 19538  -  Camiseta  em  malha  67%  poliéster  e  33  %  viscose,  cor  branca,  com  logomarca  do
HANDEBOL  Peritiba  na  lateral  direita,tamanho  P.

UN 20,00000 23,63074 472,61

Camiseta em malha 67% poliéster e 33 % viscose, cor branca, com logomarca do HANDEBOL Peritiba na lateral  direita.
Nas costas escrito em letras grandes  e brancas HANDEBOL - Tam. P
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 74 19539  -  Camiseta  em  malha  67%  poliéster  e  33  %  viscose,  cor  branca,  com  logomarca  do
HANDEBOL  Peritiba  na  lateral  direita,tamanho  M.

UN 15,00000 23,63074 354,46

Camiseta em malha 67% poliéster e 33 % viscose, cor branca, com logomarca do HANDEBOL Peritiba na lateral  direita.
Nas costas escrito em letras grandes  e brancas HANDEBOL - Tam. M
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 75 19540  -  Camiseta  em  malha  67%  poliéster  e  33  %  viscose,  cor  branca,  com  logomarca  do
HANDEBOL  Peritiba  na  lateral  direita,tamanho  G.

UN 15,00000 23,63074 354,46

Camiseta em malha 67% poliéster e 33 % viscose, cor branca, com logomarca do HANDEBOL Peritiba na lateral  direita.
Nas costas escrito em letras grandes  e brancas HANDEBOL - Tam. G
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 76 19566 - Calcas de moletom modelo skinny na cor cinza mescla - tam. 01 UN 40,00000 33,36790 1.334,72
Calcas de moletom modelo skinny na cor cinza mescla na composição 48% algodão e 52% poliéster com gramatura de
360gm. Punhos em ribana na cor cinza mescla.  Cos rebatido com elástico de aproximadamente 4,0 cm com cordão. Na
lateral no sentido vertical devera possuir duas listras de 1cm cada em malha 65% poliéster e 35% viscose com gramatura
de 160gm e distância entre elas de aproximadamente 1cm nas cores VERMELHO E PRETO. Na frente lado esquerdo de
quem  veste  deverá  ser  aplicado  uma  etiqueta  termocolante  com  a  Bandeira  do  município.  (conforme  imagem  abaixo),
medindo aproximadamente 8,0 cm de largura por  3,8 cm de altura;  tendo suas bordas reforçadas com costura.  A peça
devera possuir etiqueta contendo dados do fabricante, composição de tecido, modo de conservação e tamanho. A empresa
vencedora  deverá  apresentar  no  prazo  máximo  de  quatro  dias  corridos  após  a  realização  do  pregão  uma  amostra
personalizada  do  item  bem  como  laudos  de  gramatura  e  composição  dentro  das  variações  permitidas.  A  empresa
vencedora  deverá  enviar  layout  e  modelo  físico  para  aprovação.  TAM  01
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 77 19567 - Calcas de moletom modelo skinny na cor cinza mescla-tam. 02 UN 30,00000 33,36790 1.001,04
Calcas de moletom modelo skinny na cor cinza mescla na composição 48% algodão e 52% poliéster com gramatura de
360gm. Punhos em ribana na cor cinza mescla.  Cos rebatido com elástico de aproximadamente 4,0 cm com cordão. Na
lateral no sentido vertical devera possuir duas listras de 1cm cada em malha 65% poliéster e 35% viscose com gramatura
de 160gm e distância entre elas de aproximadamente 1cm nas cores VERMELHO E PRETO. Na frente lado esquerdo de
quem  veste  deverá  ser  aplicado  uma  etiqueta  termocolante  com  a  Bandeira  do  município.  (conforme  imagem  abaixo),
medindo aproximadamente 8,0 cm de largura por  3,8 cm de altura;  tendo suas bordas reforçadas com costura.  A peça
devera possuir etiqueta contendo dados do fabricante, composição de tecido, modo de conservação e tamanho. A empresa
vencedora  deverá  apresentar  no  prazo  máximo  de  quatro  dias  corridos  após  a  realização  do  pregão  uma  amostra
personalizada  do  item  bem  como  laudos  de  gramatura  e  composição  dentro  das  variações  permitidas.  A  empresa
vencedora  deverá  enviar  layout  e  modelo  físico  para  aprovação.  TAM  02
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 78 19568 - Calcas de moletom modelo skinny na cor cinza mescla-tam. 04 UN 45,00000 34,58470 1.556,31
Calcas de moletom modelo skinny na cor cinza mescla na composição 48% algodão e 52% poliéster com gramatura de
360gm. Punhos em ribana na cor cinza mescla.  Cos rebatido com elástico de aproximadamente 4,0 cm com cordão. Na
lateral no sentido vertical devera possuir duas listras de 1cm cada em malha 65% poliéster e 35% viscose com gramatura
de 160gm e distância entre elas de aproximadamente 1cm nas cores VERMELHO E PRETO. Na frente lado esquerdo de
quem  veste  deverá  ser  aplicado  uma  etiqueta  termocolante  com  a  Bandeira  do  município.  (conforme  imagem  abaixo),
medindo aproximadamente 8,0 cm de largura por  3,8 cm de altura;  tendo suas bordas reforçadas com costura.  A peça
devera possuir etiqueta contendo dados do fabricante, composição de tecido, modo de conservação e tamanho. A empresa
vencedora  deverá  apresentar  no  prazo  máximo  de  quatro  dias  corridos  após  a  realização  do  pregão  uma  amostra
personalizada  do  item  bem  como  laudos  de  gramatura  e  composição  dentro  das  variações  permitidas.  A  empresa
vencedora  deverá  enviar  layout  e  modelo  físico  para  aprovação.  TAM  04
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 79 19569 - Calcas de moletom modelo skinny na cor cinza mescla-tam. 06 UN 20,00000 36,40494 728,10
Calcas de moletom modelo skinny na cor cinza mescla na composição 48% algodão e 52% poliéster com gramatura de
360gm. Punhos em ribana na cor cinza mescla.  Cos rebatido com elástico de aproximadamente 4,0 cm com cordão. Na
lateral no sentido vertical devera possuir duas listras de 1cm cada em malha 65% poliéster e 35% viscose com gramatura
de 160gm e distância entre elas de aproximadamente 1cm nas cores VERMELHO E PRETO. Na frente lado esquerdo de
quem  veste  deverá  ser  aplicado  uma  etiqueta  termocolante  com  a  Bandeira  do  município.  (conforme  imagem  abaixo),
medindo aproximadamente 8,0 cm de largura por  3,8 cm de altura;  tendo suas bordas reforçadas com costura.  A peça
devera possuir etiqueta contendo dados do fabricante, composição de tecido, modo de conservação e tamanho. A empresa
vencedora  deverá  apresentar  no  prazo  máximo  de  quatro  dias  corridos  após  a  realização  do  pregão  uma  amostra
personalizada  do  item  bem  como  laudos  de  gramatura  e  composição  dentro  das  variações  permitidas.  A  empresa
vencedora  deverá  enviar  layout  e  modelo  físico  para  aprovação.  TAM  06
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 80 19570 - Calcas de moletom modelo skinny na cor cinza mescla- tam. 08 UN 10,00000 38,82864 388,29
Calcas de moletom modelo skinny na cor cinza mescla na composição 48% algodão e 52% poliéster com gramatura de
360gm. Punhos em ribana na cor cinza mescla.  Cos rebatido com elástico de aproximadamente 4,0 cm com cordão. Na
lateral no sentido vertical devera possuir duas listras de 1cm cada em malha 65% poliéster e 35% viscose com gramatura
de 160gm e distância entre elas de aproximadamente 1cm nas cores VERMELHO E PRETO. Na frente lado esquerdo de
quem  veste  deverá  ser  aplicado  uma  etiqueta  termocolante  com  a  Bandeira  do  município.  (conforme  imagem  abaixo),
medindo aproximadamente 8,0 cm de largura por  3,8 cm de altura;  tendo suas bordas reforçadas com costura.  A peça
devera possuir etiqueta contendo dados do fabricante, composição de tecido, modo de conservação e tamanho. A empresa
vencedora  deverá  apresentar  no  prazo  máximo  de  quatro  dias  corridos  após  a  realização  do  pregão  uma  amostra
personalizada  do  item  bem  como  laudos  de  gramatura  e  composição  dentro  das  variações  permitidas.  A  empresa
vencedora  deverá  enviar  layout  e  modelo  físico  para  aprovação.  TAM  08
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 81 19571 - Calcas de moletom modelo skinny na cor cinza mescla-tam. 10 UN 10,00000 41,25234 412,52
Calcas de moletom modelo skinny na cor cinza mescla na composição 48% algodão e 52% poliéster com gramatura de
360gm. Punhos em ribana na cor cinza mescla.  Cos rebatido com elástico de aproximadamente 4,0 cm com cordão. Na
lateral no sentido vertical devera possuir duas listras de 1cm cada em malha 65% poliéster e 35% viscose com gramatura
de 160gm e distância entre elas de aproximadamente 1cm nas cores VERMELHO E PRETO. Na frente lado esquerdo de
quem  veste  deverá  ser  aplicado  uma  etiqueta  termocolante  com  a  Bandeira  do  município.  (conforme  imagem  abaixo),
medindo aproximadamente 8,0 cm de largura por  3,8 cm de altura;  tendo suas bordas reforçadas com costura.  A peça
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devera possuir etiqueta contendo dados do fabricante, composição de tecido, modo de conservação e tamanho. A empresa
vencedora  deverá  apresentar  no  prazo  máximo  de  quatro  dias  corridos  após  a  realização  do  pregão  uma  amostra
personalizada  do  item  bem  como  laudos  de  gramatura  e  composição  dentro  das  variações  permitidas.  A  empresa
vencedora  deverá  enviar  layout  e  modelo  físico  para  aprovação.  TAM  10
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 82 19572 - Calcas de moletom modelo skinny na cor cinza mescla -tam. 02 UN 3,00000 33,36790 100,10
Calcas de moletom modelo skinny na cor cinza mescla na composição 48% algodão e 52% poliéster com gramatura de
360gm. Punhos em ribana na cor cinza mescla.  Cos rebatido com elástico de aproximadamente 4,0 cm com cordão. Na
lateral no sentido vertical devera possuir duas listras de 1cm cada em malha 65% poliéster e 35% viscose com gramatura
de 160gm e distância entre elas de aproximadamente 1cm nas cores VERMELHO E PRETO. Na frente lado esquerdo de
quem  veste  deverá  ser  aplicado  uma  etiqueta  termocolante  com  a  Bandeira  do  município.  (conforme  imagem  abaixo),
medindo aproximadamente 8,0 cm de largura por  3,8 cm de altura;  tendo suas bordas reforçadas com costura.  A peça
devera possuir etiqueta contendo dados do fabricante, composição de tecido, modo de conservação e tamanho. A empresa
vencedora  deverá  apresentar  no  prazo  máximo  de  quatro  dias  corridos  após  a  realização  do  pregão  uma  amostra
personalizada  do  item  bem  como  laudos  de  gramatura  e  composição  dentro  das  variações  permitidas.  A  empresa
vencedora  deverá  enviar  layout  e  modelo  físico  para  aprovação.  TAM  02
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 83 19573 - Calcas de moletom modelo skinny na cor cinza mescla-tam. 04 UN 12,00000 32,76445 393,17
Calcas de moletom modelo skinny na cor cinza mescla na composição 48% algodão e 52% poliéster com gramatura de
360gm. Punhos em ribana na cor cinza mescla.  Cos rebatido com elástico de aproximadamente 4,0 cm com cordão. Na
lateral no sentido vertical devera possuir duas listras de 1cm cada em malha 65% poliéster e 35% viscose com gramatura
de 160gm e distância entre elas de aproximadamente 1cm nas cores VERMELHO E PRETO. Na frente lado esquerdo de
quem  veste  deverá  ser  aplicado  uma  etiqueta  termocolante  com  a  Bandeira  do  município.  (conforme  imagem  abaixo),
medindo aproximadamente 8,0 cm de largura por  3,8 cm de altura;  tendo suas bordas reforçadas com costura.  A peça
devera possuir etiqueta contendo dados do fabricante, composição de tecido, modo de conservação e tamanho. A empresa
vencedora  deverá  apresentar  no  prazo  máximo  de  quatro  dias  corridos  após  a  realização  do  pregão  uma  amostra
personalizada  do  item  bem  como  laudos  de  gramatura  e  composição  dentro  das  variações  permitidas.  A  empresa
vencedora  deverá  enviar  layout  e  modelo  físico  para  aprovação.  TAM  04
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 84 19574 - Calcas de moletom modelo skinny na cor cinza mescla-tam.06 UN 37,00000 35,18815 1.301,96
Calcas de moletom modelo skinny na cor cinza mescla na composição 48% algodão e 52% poliéster com gramatura de
360gm. Punhos em ribana na cor cinza mescla.  Cos rebatido com elástico de aproximadamente 4,0 cm com cordão. Na
lateral no sentido vertical devera possuir duas listras de 1cm cada em malha 65% poliéster e 35% viscose com gramatura
de 160gm e distância entre elas de aproximadamente 1cm nas cores VERMELHO E PRETO. Na frente lado esquerdo de
quem  veste  deverá  ser  aplicado  uma  etiqueta  termocolante  com  a  Bandeira  do  município.  (conforme  imagem  abaixo),
medindo aproximadamente 8,0 cm de largura por  3,8 cm de altura;  tendo suas bordas reforçadas com costura.  A peça
devera possuir etiqueta contendo dados do fabricante, composição de tecido, modo de conservação e tamanho. A empresa
vencedora  deverá  apresentar  no  prazo  máximo  de  quatro  dias  corridos  após  a  realização  do  pregão  uma  amostra
personalizada  do  item  bem  como  laudos  de  gramatura  e  composição  dentro  das  variações  permitidas.  A  empresa
vencedora  deverá  enviar  layout  e  modelo  físico  para  aprovação.  TAM  06
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 85 19575 - Calcas de moletom modelo skinny na cor cinza mescla-tam. 08 UN 25,00000 37,00839 925,21
Calcas de moletom modelo skinny na cor cinza mescla na composição 48% algodão e 52% poliéster com gramatura de
360gm. Punhos em ribana na cor cinza mescla.  Cos rebatido com elástico de aproximadamente 4,0 cm com cordão. Na
lateral no sentido vertical devera possuir duas listras de 1cm cada em malha 65% poliéster e 35% viscose com gramatura
de 160gm e distância entre elas de aproximadamente 1cm nas cores VERMELHO E PRETO. Na frente lado esquerdo de
quem  veste  deverá  ser  aplicado  uma  etiqueta  termocolante  com  a  Bandeira  do  município.  (conforme  imagem  abaixo),
medindo aproximadamente 8,0 cm de largura por  3,8 cm de altura;  tendo suas bordas reforçadas com costura.  A peça
devera possuir etiqueta contendo dados do fabricante, composição de tecido, modo de conservação e tamanho. A empresa
vencedora  deverá  apresentar  no  prazo  máximo  de  quatro  dias  corridos  após  a  realização  do  pregão  uma  amostra
personalizada  do  item  bem  como  laudos  de  gramatura  e  composição  dentro  das  variações  permitidas.  A  empresa
vencedora  deverá  enviar  layout  e  modelo  físico  para  aprovação.  TAM  08
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 86 19576 - Calcas de moletom modelo skinny na cor cinza mescla-tam. 10 UN 30,00000 38,82864 1.164,86
Calcas de moletom modelo skinny na cor cinza mescla na composição 48% algodão e 52% poliéster com gramatura de
360gm. Punhos em ribana na cor cinza mescla.  Cos rebatido com elástico de aproximadamente 4,0 cm com cordão. Na
lateral no sentido vertical devera possuir duas listras de 1cm cada em malha 65% poliéster e 35% viscose com gramatura
de 160gm e distância entre elas de aproximadamente 1cm nas cores VERMELHO E PRETO. Na frente lado esquerdo de
quem  veste  deverá  ser  aplicado  uma  etiqueta  termocolante  com  a  Bandeira  do  município.  (conforme  imagem  abaixo),
medindo aproximadamente 8,0 cm de largura por  3,8 cm de altura;  tendo suas bordas reforçadas com costura.  A peça
devera possuir etiqueta contendo dados do fabricante, composição de tecido, modo de conservação e tamanho. A empresa
vencedora  deverá  apresentar  no  prazo  máximo  de  quatro  dias  corridos  após  a  realização  do  pregão  uma  amostra
personalizada  do  item  bem  como  laudos  de  gramatura  e  composição  dentro  das  variações  permitidas.  A  empresa
vencedora  deverá  enviar  layout  e  modelo  físico  para  aprovação.  TAM  10
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 87 19577 - Calcas de moletom modelo skinny na cor cinza mescla-tam. 12 UN 20,00000 41,25234 825,05
Calcas de moletom modelo skinny na cor cinza mescla na composição 48% algodão e 52% poliéster com gramatura de
360gm. Punhos em ribana na cor cinza mescla.  Cos rebatido com elástico de aproximadamente 4,0 cm com cordão. Na
lateral no sentido vertical devera possuir duas listras de 1cm cada em malha 65% poliéster e 35% viscose com gramatura
de 160gm e distância entre elas de aproximadamente 1cm nas cores VERMELHO E PRETO. Na frente lado esquerdo de
quem  veste  deverá  ser  aplicado  uma  etiqueta  termocolante  com  a  Bandeira  do  município.  (conforme  imagem  abaixo),
medindo aproximadamente 8,0 cm de largura por  3,8 cm de altura;  tendo suas bordas reforçadas com costura.  A peça
devera possuir etiqueta contendo dados do fabricante, composição de tecido, modo de conservação e tamanho. A empresa
vencedora  deverá  apresentar  no  prazo  máximo  de  quatro  dias  corridos  após  a  realização  do  pregão  uma  amostra
personalizada  do  item  bem  como  laudos  de  gramatura  e  composição  dentro  das  variações  permitidas.  A  empresa
vencedora  deverá  enviar  layout  e  modelo  físico  para  aprovação.  TAM  12
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 88 19578 - Calcas de moletom modelo skinny na cor cinza mescla- tam. 14 UN 14,00000 45,50618 637,09
Calcas de moletom modelo skinny na cor cinza mescla na composição 48% algodão e 52% poliéster com gramatura de
360gm. Punhos em ribana na cor cinza mescla.  Cos rebatido com elástico de aproximadamente 4,0 cm com cordão. Na
lateral no sentido vertical devera possuir duas listras de 1cm cada em malha 65% poliéster e 35% viscose com gramatura
de 160gm e distância entre elas de aproximadamente 1cm nas cores VERMELHO E PRETO. Na frente lado esquerdo de
quem  veste  deverá  ser  aplicado  uma  etiqueta  termocolante  com  a  Bandeira  do  município.  (conforme  imagem  abaixo),
medindo aproximadamente 8,0 cm de largura por  3,8 cm de altura;  tendo suas bordas reforçadas com costura.  A peça
devera possuir etiqueta contendo dados do fabricante, composição de tecido, modo de conservação e tamanho. A empresa
vencedora  deverá  apresentar  no  prazo  máximo  de  quatro  dias  corridos  após  a  realização  do  pregão  uma  amostra
personalizada  do  item  bem  como  laudos  de  gramatura  e  composição  dentro  das  variações  permitidas.  A  empresa
vencedora  deverá  enviar  layout  e  modelo  físico  para  aprovação.  TAM  14
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 89 19579 - Calcas de moletom modelo skinny na cor cinza mescla- tam. 16 UN 5,00000 47,32643 236,63
Calcas de moletom modelo skinny na cor cinza mescla na composição 48% algodão e 52% poliéster com gramatura de
360gm. Punhos em ribana na cor cinza mescla.  Cos rebatido com elástico de aproximadamente 4,0 cm com cordão. Na
lateral no sentido vertical devera possuir duas listras de 1cm cada em malha 65% poliéster e 35% viscose com gramatura
de 160gm e distância entre elas de aproximadamente 1cm nas cores VERMELHO E PRETO. Na frente lado esquerdo de
quem  veste  deverá  ser  aplicado  uma  etiqueta  termocolante  com  a  Bandeira  do  município.  (conforme  imagem  abaixo),
medindo aproximadamente 8,0 cm de largura por  3,8 cm de altura;  tendo suas bordas reforçadas com costura.  A peça
devera possuir etiqueta contendo dados do fabricante, composição de tecido, modo de conservação e tamanho. A empresa
vencedora  deverá  apresentar  no  prazo  máximo  de  quatro  dias  corridos  após  a  realização  do  pregão  uma  amostra
personalizada  do  item  bem  como  laudos  de  gramatura  e  composição  dentro  das  variações  permitidas.  A  empresa
vencedora  deverá  enviar  layout  e  modelo  físico  para  aprovação.  TAM  16
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 90 19580 - Calcas de moletom modelo skinny na cor cinza mescla- tam. P UN 2,00000 53,39062 106,78

Calcas de moletom modelo skinny na cor cinza mescla na composição 48% algodão e 52% poliéster com gramatura de
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360gm. Punhos em ribana na cor cinza mescla.  Cos rebatido com elástico de aproximadamente 4,0 cm com cordão. Na
lateral no sentido vertical devera possuir duas listras de 1cm cada em malha 65% poliéster e 35% viscose com gramatura
de 160gm e distância entre elas de aproximadamente 1cm nas cores VERMELHO E PRETO. Na frente lado esquerdo de
quem  veste  deverá  ser  aplicado  uma  etiqueta  termocolante  com  a  Bandeira  do  município.  (conforme  imagem  abaixo),
medindo aproximadamente 8,0 cm de largura por  3,8 cm de altura;  tendo suas bordas reforçadas com costura.  A peça
devera possuir etiqueta contendo dados do fabricante, composição de tecido, modo de conservação e tamanho. A empresa
vencedora  deverá  apresentar  no  prazo  máximo  de  quatro  dias  corridos  após  a  realização  do  pregão  uma  amostra
personalizada  do  item  bem  como  laudos  de  gramatura  e  composição  dentro  das  variações  permitidas.  A  empresa
vencedora  deverá  enviar  layout  e  modelo  físico  para  aprovação.  TAM  P
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 91 19581 - Calcas de moletom modelo skinny na cor cinza mescla-tam. M UN 5,00000 57,63456 288,17
Calcas de moletom modelo skinny na cor cinza mescla na composição 48% algodão e 52% poliéster com gramatura de
360gm. Punhos em ribana na cor cinza mescla.  Cos rebatido com elástico de aproximadamente 4,0 cm com cordão. Na
lateral no sentido vertical devera possuir duas listras de 1cm cada em malha 65% poliéster e 35% viscose com gramatura
de 160gm e distância entre elas de aproximadamente 1cm nas cores VERMELHO E PRETO. Na frente lado esquerdo de
quem  veste  deverá  ser  aplicado  uma  etiqueta  termocolante  com  a  Bandeira  do  município.  (conforme  imagem  abaixo),
medindo aproximadamente 8,0 cm de largura por  3,8 cm de altura;  tendo suas bordas reforçadas com costura.  A peça
devera possuir etiqueta contendo dados do fabricante, composição de tecido, modo de conservação e tamanho. A empresa
vencedora  deverá  apresentar  no  prazo  máximo  de  quatro  dias  corridos  após  a  realização  do  pregão  uma  amostra
personalizada  do  item  bem  como  laudos  de  gramatura  e  composição  dentro  das  variações  permitidas.  A  empresa
vencedora  deverá  enviar  layout  e  modelo  físico  para  aprovação.  TAM  M
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 92 19582 - Blusão de moletom modelo canguru com capuz e bolso frontal na cor cinza mescla-tam.
01

UN 40,00000 44,39672 1.775,87

Blusão de moletom modelo canguru com capuz e bolso frontal na cor cinza mescla na composição 48% algodão e 52%
poliéster com gramatura de 360gm. Punhos e cos em ribana 100% poliéster. Do ombro até o punho devera possuir duas
listras  de  1cm  cada  em  malha  65%  poliéster  e  35%  viscose  com  gramatura  de  160gm  e  distância  entre  elas  de
aproximadamente  1cm nas  cores  vermelho e  preto.  O cordão do capuz  deverá  ser  vermelho.   A  escrita  EDUCACAO em
rapport sem pé com aproximadamente 9,0 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma
escrita e outra é de 3,0 cm vertical e 1,0 cm de altura. Na frente lado esquerdo de quem veste devera ser aplicado uma
etiqueta  termocolante  com  a  bandeira  do  município  e  inscrito:  PERITIBA  (conforme  imagem  abaixo),  medindo
aproximadamente  8,0  cm  de  largura  por  3,8  cm  de  altura;  tendo  suas  bordas  reforçadas  com  costura.  A  peça  devera
possuir  etiqueta  contendo  dados  do  fabricante,  composição  de  tecido,  modo  de  conservação  e  tamanho.  A  empresa
vencedora  deverá  apresentar  no  prazo  máximo  de  quatro  dias  corridos  após  a  realização  do  pregão  uma  amostra
personalizada  do  item  bem  como  laudos  de  gramatura  e  composição  dentro  das  variações  permitidas.  A  empresa
vencedora devera agendar juntamente com a secretaria de educação uma data para que a empresa enviar layout modelo
físico para aprovação. TAM 01
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 93 19583 - Blusão de moletom modelo canguru com capuz e bolso frontal na cor cinza mescla- tam.
02

UN 30,00000 43,79181 1.313,75

Blusão de moletom modelo canguru com capuz e bolso frontal na cor cinza mescla na composição 48% algodão e 52%
poliéster com gramatura de 360gm. Punhos e cos em ribana 100% poliéster. Do ombro até o punho devera possuir duas
listras  de  1cm  cada  em  malha  65%  poliéster  e  35%  viscose  com  gramatura  de  160gm  e  distância  entre  elas  de
aproximadamente  1cm nas  cores  vermelho e  preto.  O cordão do capuz  deverá  ser  vermelho.   A  escrita  EDUCACAO em
rapport sem pé com aproximadamente 9,0 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma
escrita e outra é de 3,0 cm vertical e 1,0 cm de altura. Na frente lado esquerdo de quem veste devera ser aplicado uma
etiqueta  termocolante  com  a  bandeira  do  município  e  inscrito:  PERITIBA  (conforme  imagem  abaixo),  medindo
aproximadamente  8,0  cm  de  largura  por  3,8  cm  de  altura;  tendo  suas  bordas  reforçadas  com  costura.  A  peça  devera
possuir  etiqueta  contendo  dados  do  fabricante,  composição  de  tecido,  modo  de  conservação  e  tamanho.  A  empresa
vencedora  deverá  apresentar  no  prazo  máximo  de  quatro  dias  corridos  após  a  realização  do  pregão  uma  amostra
personalizada  do  item  bem  como  laudos  de  gramatura  e  composição  dentro  das  variações  permitidas.  A  empresa
vencedora devera agendar juntamente com a secretaria de educação uma data para que a empresa enviar layout modelo
físico para aprovação. TAM 02
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 94 19584 - Blusão de moletom modelo canguru com capuz e bolso frontal na cor cinza mescla- tam.
04

UN 45,00000 51,09044 2.299,07

Blusão de moletom modelo canguru com capuz e bolso frontal na cor cinza mescla na composição 48% algodão e 52%
poliéster com gramatura de 360gm. Punhos e cos em ribana 100% poliéster. Do ombro até o punho devera possuir duas
listras  de  1cm  cada  em  malha  65%  poliéster  e  35%  viscose  com  gramatura  de  160gm  e  distância  entre  elas  de
aproximadamente  1cm nas  cores  vermelho e  preto.  O cordão do capuz  deverá  ser  vermelho.   A  escrita  EDUCACAO em
rapport sem pé com aproximadamente 9,0 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma
escrita e outra é de 3,0 cm vertical e 1,0 cm de altura. Na frente lado esquerdo de quem veste devera ser aplicado uma
etiqueta  termocolante  com  a  bandeira  do  município  e  inscrito:  PERITIBA  (conforme  imagem  abaixo),  medindo
aproximadamente  8,0  cm  de  largura  por  3,8  cm  de  altura;  tendo  suas  bordas  reforçadas  com  costura.  A  peça  devera
possuir  etiqueta  contendo  dados  do  fabricante,  composição  de  tecido,  modo  de  conservação  e  tamanho.  A  empresa
vencedora  deverá  apresentar  no  prazo  máximo  de  quatro  dias  corridos  após  a  realização  do  pregão  uma  amostra
personalizada  do  item  bem  como  laudos  de  gramatura  e  composição  dentro  das  variações  permitidas.  A  empresa
vencedora devera agendar juntamente com a secretaria de educação uma data para que a empresa enviar layout modelo
físico para aprovação. TAM 04
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 95 19585 - Blusão de moletom modelo canguru com capuz e bolso frontal na cor cinza mescla- tam.
06

UN 20,00000 47,44112 948,82

Blusão de moletom modelo canguru com capuz e bolso frontal na cor cinza mescla na composição 48% algodão e 52%
poliéster com gramatura de 360gm. Punhos e cos em ribana 100% poliéster. Do ombro até o punho devera possuir duas
listras  de  1cm  cada  em  malha  65%  poliéster  e  35%  viscose  com  gramatura  de  160gm  e  distância  entre  elas  de
aproximadamente  1cm nas  cores  vermelho e  preto.  O cordão do capuz  deverá  ser  vermelho.   A  escrita  EDUCACAO em
rapport sem pé com aproximadamente 9,0 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma
escrita e outra é de 3,0 cm vertical e 1,0 cm de altura. Na frente lado esquerdo de quem veste devera ser aplicado uma
etiqueta  termocolante  com  a  bandeira  do  município  e  inscrito:  PERITIBA  (conforme  imagem  abaixo),  medindo
aproximadamente  8,0  cm  de  largura  por  3,8  cm  de  altura;  tendo  suas  bordas  reforçadas  com  costura.  A  peça  devera
possuir  etiqueta  contendo  dados  do  fabricante,  composição  de  tecido,  modo  de  conservação  e  tamanho.  A  empresa
vencedora  deverá  apresentar  no  prazo  máximo  de  quatro  dias  corridos  após  a  realização  do  pregão  uma  amostra
personalizada  do  item  bem  como  laudos  de  gramatura  e  composição  dentro  das  variações  permitidas.  A  empresa
vencedora devera agendar juntamente com a secretaria de educação uma data para que a empresa enviar layout modelo
físico para aprovação. TAM 06
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 96 19586 - Blusão de moletom modelo canguru com capuz e bolso frontal na cor cinza mescla-tam.
08

UN 10,00000 57,16933 571,69

Blusão de moletom modelo canguru com capuz e bolso frontal na cor cinza mescla na composição 48% algodão e 52%
poliéster com gramatura de 360gm. Punhos e cos em ribana 100% poliéster. Do ombro até o punho devera possuir duas
listras  de  1cm  cada  em  malha  65%  poliéster  e  35%  viscose  com  gramatura  de  160gm  e  distância  entre  elas  de
aproximadamente  1cm nas  cores  vermelho e  preto.  O cordão do capuz  deverá  ser  vermelho.   A  escrita  EDUCACAO em
rapport sem pé com aproximadamente 9,0 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma
escrita e outra é de 3,0 cm vertical e 1,0 cm de altura. Na frente lado esquerdo de quem veste devera ser aplicado uma
etiqueta  termocolante  com  a  bandeira  do  município  e  inscrito:  PERITIBA  (conforme  imagem  abaixo),  medindo
aproximadamente  8,0  cm  de  largura  por  3,8  cm  de  altura;  tendo  suas  bordas  reforçadas  com  costura.  A  peça  devera
possuir  etiqueta  contendo  dados  do  fabricante,  composição  de  tecido,  modo  de  conservação  e  tamanho.  A  empresa
vencedora  deverá  apresentar  no  prazo  máximo  de  quatro  dias  corridos  após  a  realização  do  pregão  uma  amostra
personalizada  do  item  bem  como  laudos  de  gramatura  e  composição  dentro  das  variações  permitidas.  A  empresa
vencedora devera agendar juntamente com a secretaria de educação uma data para que a empresa enviar layout modelo
físico para aprovação. TAM 08
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 97 19587 - Blusão de moletom modelo canguru com capuz e bolso frontal na cor cinza mescla-tam.
10

UN 10,00000 58,99399 589,94
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Blusão de moletom modelo canguru com capuz e bolso frontal na cor cinza mescla na composição 48% algodão e 52%
poliéster com gramatura de 360gm. Punhos e cos em ribana 100% poliéster. Do ombro até o punho devera possuir duas
listras  de  1cm  cada  em  malha  65%  poliéster  e  35%  viscose  com  gramatura  de  160gm  e  distância  entre  elas  de
aproximadamente  1cm nas  cores  vermelho e  preto.  O cordão do capuz  deverá  ser  vermelho.   A  escrita  EDUCACAO em
rapport sem pé com aproximadamente 9,0 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma
escrita e outra é de 3,0 cm vertical e 1,0 cm de altura. Na frente lado esquerdo de quem veste devera ser aplicado uma
etiqueta  termocolante  com  a  bandeira  do  município  e  inscrito:  PERITIBA  (conforme  imagem  abaixo),  medindo
aproximadamente  8,0  cm  de  largura  por  3,8  cm  de  altura;  tendo  suas  bordas  reforçadas  com  costura.  A  peça  devera
possuir  etiqueta  contendo  dados  do  fabricante,  composição  de  tecido,  modo  de  conservação  e  tamanho.  A  empresa
vencedora  deverá  apresentar  no  prazo  máximo  de  quatro  dias  corridos  após  a  realização  do  pregão  uma  amostra
personalizada  do  item  bem  como  laudos  de  gramatura  e  composição  dentro  das  variações  permitidas.  A  empresa
vencedora devera agendar juntamente com a secretaria de educação uma data para que a empresa enviar layout modelo
físico para aprovação. TAM 10
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 98 19588 - Blusão de moletom modelo canguru com capuz e bolso frontal na cor cinza mescla-tam.
02

UN 16,00000 45,00163 720,03

Blusão de moletom modelo canguru com capuz e bolso frontal na cor cinza mescla na composição 48% algodão e 52%
poliéster com gramatura de 360gm. Punhos e cos em ribana 100% poliéster. Do ombro até o punho devera possuir duas
listras  de  1cm  cada  em  malha  65%  poliéster  e  35%  viscose  com  gramatura  de  160gm  e  distância  entre  elas  de
aproximadamente  1cm nas  cores  vermelho e  preto.  O cordão do capuz  deverá  ser  vermelho.   A  escrita  EDUCACAO em
rapport sem pé com aproximadamente 9,0 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma
escrita e outra é de 3,0 cm vertical e 1,0 cm de altura. Na frente lado esquerdo de quem veste devera ser aplicado uma
etiqueta  termocolante  com  a  bandeira  do  município  e  inscrito:  PERITIBA  (conforme  imagem  abaixo),  medindo
aproximadamente  8,0  cm  de  largura  por  3,8  cm  de  altura;  tendo  suas  bordas  reforçadas  com  costura.  A  peça  devera
possuir  etiqueta  contendo  dados  do  fabricante,  composição  de  tecido,  modo  de  conservação  e  tamanho.  A  empresa
vencedora  deverá  apresentar  no  prazo  máximo  de  quatro  dias  corridos  após  a  realização  do  pregão  uma  amostra
personalizada  do  item  bem  como  laudos  de  gramatura  e  composição  dentro  das  variações  permitidas.  A  empresa
vencedora devera agendar juntamente com a secretaria de educação uma data para que a empresa enviar layout modelo
físico para aprovação. TAM 02
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 99 19589 - Blusão de moletom modelo canguru com capuz e bolso frontal na cor cinza mescla-tam.
04

UN 38,00000 46,22138 1.756,41

Blusão de moletom modelo canguru com capuz e bolso frontal na cor cinza mescla na composição 48% algodão e 52%
poliéster com gramatura de 360gm. Punhos e cos em ribana 100% poliéster. Do ombro até o punho devera possuir duas
listras  de  1cm  cada  em  malha  65%  poliéster  e  35%  viscose  com  gramatura  de  160gm  e  distância  entre  elas  de
aproximadamente  1cm nas  cores  vermelho e  preto.  O cordão do capuz  deverá  ser  vermelho.   A  escrita  EDUCACAO em
rapport sem pé com aproximadamente 9,0 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma
escrita e outra é de 3,0 cm vertical e 1,0 cm de altura. Na frente lado esquerdo de quem veste devera ser aplicado uma
etiqueta  termocolante  com  a  bandeira  do  município  e  inscrito:  PERITIBA  (conforme  imagem  abaixo),  medindo
aproximadamente  8,0  cm  de  largura  por  3,8  cm  de  altura;  tendo  suas  bordas  reforçadas  com  costura.  A  peça  devera
possuir  etiqueta  contendo  dados  do  fabricante,  composição  de  tecido,  modo  de  conservação  e  tamanho.  A  empresa
vencedora  deverá  apresentar  no  prazo  máximo  de  quatro  dias  corridos  após  a  realização  do  pregão  uma  amostra
personalizada  do  item  bem  como  laudos  de  gramatura  e  composição  dentro  das  variações  permitidas.  A  empresa
vencedora devera agendar juntamente com a secretaria de educação uma data para que a empresa enviar layout modelo
físico para aprovação. TAM 04
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 100 19590 - Blusão de moletom modelo canguru com capuz e bolso frontal na cor cinza mescla-tam.
06

UN 30,00000 47,44112 1.423,23

Blusão de moletom modelo canguru com capuz e bolso frontal na cor cinza mescla na composição 48% algodão e 52%
poliéster com gramatura de 360gm. Punhos e cos em ribana 100% poliéster. Do ombro até o punho devera possuir duas
listras  de  1cm  cada  em  malha  65%  poliéster  e  35%  viscose  com  gramatura  de  160gm  e  distância  entre  elas  de
aproximadamente  1cm nas  cores  vermelho e  preto.  O cordão do capuz  deverá  ser  vermelho.   A  escrita  EDUCACAO em
rapport sem pé com aproximadamente 9,0 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma
escrita e outra é de 3,0 cm vertical e 1,0 cm de altura. Na frente lado esquerdo de quem veste devera ser aplicado uma
etiqueta  termocolante  com  a  bandeira  do  município  e  inscrito:  PERITIBA  (conforme  imagem  abaixo),  medindo
aproximadamente  8,0  cm  de  largura  por  3,8  cm  de  altura;  tendo  suas  bordas  reforçadas  com  costura.  A  peça  devera
possuir  etiqueta  contendo  dados  do  fabricante,  composição  de  tecido,  modo  de  conservação  e  tamanho.  A  empresa
vencedora  deverá  apresentar  no  prazo  máximo  de  quatro  dias  corridos  após  a  realização  do  pregão  uma  amostra
personalizada  do  item  bem  como  laudos  de  gramatura  e  composição  dentro  das  variações  permitidas.  A  empresa
vencedora devera agendar juntamente com a secretaria de educação uma data para que a empresa enviar layout modelo
físico para aprovação. TAM 06
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 101 19591 - Blusão de moletom modelo canguru com capuz e bolso frontal na cor cinza mescla-tam.
08

UN 50,00000 49,87070 2.493,54

Blusão de moletom modelo canguru com capuz e bolso frontal na cor cinza mescla na composição 48% algodão e 52%
poliéster com gramatura de 360gm. Punhos e cos em ribana 100% poliéster. Do ombro até o punho devera possuir duas
listras  de  1cm  cada  em  malha  65%  poliéster  e  35%  viscose  com  gramatura  de  160gm  e  distância  entre  elas  de
aproximadamente  1cm nas  cores  vermelho e  preto.  O cordão do capuz  deverá  ser  vermelho.   A  escrita  EDUCACAO em
rapport sem pé com aproximadamente 9,0 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma
escrita e outra é de 3,0 cm vertical e 1,0 cm de altura. Na frente lado esquerdo de quem veste devera ser aplicado uma
etiqueta  termocolante  com  a  bandeira  do  município  e  inscrito:  PERITIBA  (conforme  imagem  abaixo),  medindo
aproximadamente  8,0  cm  de  largura  por  3,8  cm  de  altura;  tendo  suas  bordas  reforçadas  com  costura.  A  peça  devera
possuir  etiqueta  contendo  dados  do  fabricante,  composição  de  tecido,  modo  de  conservação  e  tamanho.  A  empresa
vencedora  deverá  apresentar  no  prazo  máximo  de  quatro  dias  corridos  após  a  realização  do  pregão  uma  amostra
personalizada  do  item  bem  como  laudos  de  gramatura  e  composição  dentro  das  variações  permitidas.  A  empresa
vencedora devera agendar juntamente com a secretaria de educação uma data para que a empresa enviar layout modelo
físico para aprovação. TAM 08
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 102 19592 - Blusão de moletom modelo canguru com capuz e bolso frontal na cor cinza mescla-tam.
10

UN 25,00000 50,78302 1.269,58

Blusão de moletom modelo canguru com capuz e bolso frontal na cor cinza mescla na composição 48% algodão e 52%
poliéster com gramatura de 360gm. Punhos e cos em ribana 100% poliéster. Do ombro até o punho devera possuir duas
listras  de  1cm  cada  em  malha  65%  poliéster  e  35%  viscose  com  gramatura  de  160gm  e  distância  entre  elas  de
aproximadamente  1cm nas  cores  vermelho e  preto.  O cordão do capuz  deverá  ser  vermelho.   A  escrita  EDUCACAO em
rapport sem pé com aproximadamente 9,0 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma
escrita e outra é de 3,0 cm vertical e 1,0 cm de altura. Na frente lado esquerdo de quem veste devera ser aplicado uma
etiqueta  termocolante  com  a  bandeira  do  município  e  inscrito:  PERITIBA  (conforme  imagem  abaixo),  medindo
aproximadamente  8,0  cm  de  largura  por  3,8  cm  de  altura;  tendo  suas  bordas  reforçadas  com  costura.  A  peça  devera
possuir  etiqueta  contendo  dados  do  fabricante,  composição  de  tecido,  modo  de  conservação  e  tamanho.  A  empresa
vencedora  deverá  apresentar  no  prazo  máximo  de  quatro  dias  corridos  após  a  realização  do  pregão  uma  amostra
personalizada  do  item  bem  como  laudos  de  gramatura  e  composição  dentro  das  variações  permitidas.  A  empresa
vencedora devera agendar juntamente com a secretaria de educação uma data para que a empresa enviar layout modelo
físico para aprovação. TAM 10
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 103 19593 - Blusão de moletom modelo canguru com capuz e bolso frontal na cor cinza mescla-tam.12 UN 45,00000 53,52001 2.408,40

Blusão de moletom modelo canguru com capuz e bolso frontal na cor cinza mescla na composição 48% algodão e 52%
poliéster com gramatura de 360gm. Punhos e cos em ribana 100% poliéster. Do ombro até o punho devera possuir duas
listras  de  1cm  cada  em  malha  65%  poliéster  e  35%  viscose  com  gramatura  de  160gm  e  distância  entre  elas  de
aproximadamente  1cm nas  cores  vermelho e  preto.  O cordão do capuz  deverá  ser  vermelho.   A  escrita  EDUCACAO em
rapport sem pé com aproximadamente 9,0 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma
escrita e outra é de 3,0 cm vertical e 1,0 cm de altura. Na frente lado esquerdo de quem veste devera ser aplicado uma
etiqueta  termocolante  com  a  bandeira  do  município  e  inscrito:  PERITIBA  (conforme  imagem  abaixo),  medindo
aproximadamente  8,0  cm  de  largura  por  3,8  cm  de  altura;  tendo  suas  bordas  reforçadas  com  costura.  A  peça  devera
possuir  etiqueta  contendo  dados  do  fabricante,  composição  de  tecido,  modo  de  conservação  e  tamanho.  A  empresa
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vencedora  deverá  apresentar  no  prazo  máximo  de  quatro  dias  corridos  após  a  realização  do  pregão  uma  amostra
personalizada  do  item  bem  como  laudos  de  gramatura  e  composição  dentro  das  variações  permitidas.  A  empresa
vencedora devera agendar juntamente com a secretaria de educação uma data para que a empresa enviar layout modelo
físico para aprovação. TAM 12
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 104 19594 - Blusão de moletom modelo canguru com capuz e bolso frontal na cor cinza mescla-tam.
14

UN 30,00000 55,94958 1.678,49

Blusão de moletom modelo canguru com capuz e bolso frontal na cor cinza mescla na composição 48% algodão e 52%
poliéster com gramatura de 360gm. Punhos e cos em ribana 100% poliéster. Do ombro até o punho devera possuir duas
listras  de  1cm  cada  em  malha  65%  poliéster  e  35%  viscose  com  gramatura  de  160gm  e  distância  entre  elas  de
aproximadamente  1cm nas  cores  vermelho e  preto.  O cordão do capuz  deverá  ser  vermelho.   A  escrita  EDUCACAO em
rapport sem pé com aproximadamente 9,0 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma
escrita e outra é de 3,0 cm vertical e 1,0 cm de altura. Na frente lado esquerdo de quem veste devera ser aplicado uma
etiqueta  termocolante  com  a  bandeira  do  município  e  inscrito:  PERITIBA  (conforme  imagem  abaixo),  medindo
aproximadamente  8,0  cm  de  largura  por  3,8  cm  de  altura;  tendo  suas  bordas  reforçadas  com  costura.  A  peça  devera
possuir  etiqueta  contendo  dados  do  fabricante,  composição  de  tecido,  modo  de  conservação  e  tamanho.  A  empresa
vencedora  deverá  apresentar  no  prazo  máximo  de  quatro  dias  corridos  após  a  realização  do  pregão  uma  amostra
personalizada  do  item  bem  como  laudos  de  gramatura  e  composição  dentro  das  variações  permitidas.  A  empresa
vencedora devera agendar juntamente com a secretaria de educação uma data para que a empresa enviar layout modelo
físico para aprovação. TAM 14
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 105 19595 - Blusão de moletom modelo canguru com capuz e bolso frontal na cor cinza mescla-tam.
16

UN 25,00000 60,21373 1.505,34

Blusão de moletom modelo canguru com capuz e bolso frontal na cor cinza mescla na composição 48% algodão e 52%
poliéster com gramatura de 360gm. Punhos e cos em ribana 100% poliéster. Do ombro até o punho devera possuir duas
listras  de  1cm  cada  em  malha  65%  poliéster  e  35%  viscose  com  gramatura  de  160gm  e  distância  entre  elas  de
aproximadamente  1cm nas  cores  vermelho e  preto.  O cordão do capuz  deverá  ser  vermelho.   A  escrita  EDUCACAO em
rapport sem pé com aproximadamente 9,0 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma
escrita e outra é de 3,0 cm vertical e 1,0 cm de altura. Na frente lado esquerdo de quem veste devera ser aplicado uma
etiqueta  termocolante  com  a  bandeira  do  município  e  inscrito:  PERITIBA  (conforme  imagem  abaixo),  medindo
aproximadamente  8,0  cm  de  largura  por  3,8  cm  de  altura;  tendo  suas  bordas  reforçadas  com  costura.  A  peça  devera
possuir  etiqueta  contendo  dados  do  fabricante,  composição  de  tecido,  modo  de  conservação  e  tamanho.  A  empresa
vencedora  deverá  apresentar  no  prazo  máximo  de  quatro  dias  corridos  após  a  realização  do  pregão  uma  amostra
personalizada  do  item  bem  como  laudos  de  gramatura  e  composição  dentro  das  variações  permitidas.  A  empresa
vencedora devera agendar juntamente com a secretaria de educação uma data para que a empresa enviar layout modelo
físico para aprovação. TAM 16
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 106 19596 - Blusão de moletom modelo canguru com capuz e bolso frontal na cor cinza mescla-tam. P UN 5,00000 62,03839 310,19
Blusão de moletom modelo canguru com capuz e bolso frontal na cor cinza mescla na composição 48% algodão e 52%
poliéster com gramatura de 360gm. Punhos e cos em ribana 100% poliéster. Do ombro até o punho devera possuir duas
listras  de  1cm  cada  em  malha  65%  poliéster  e  35%  viscose  com  gramatura  de  160gm  e  distância  entre  elas  de
aproximadamente  1cm nas  cores  vermelho e  preto.  O cordão do capuz  deverá  ser  vermelho.   A  escrita  EDUCACAO em
rapport sem pé com aproximadamente 9,0 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma
escrita e outra é de 3,0 cm vertical e 1,0 cm de altura. Na frente lado esquerdo de quem veste devera ser aplicado uma
etiqueta  termocolante  com  a  bandeira  do  município  e  inscrito:  PERITIBA  (conforme  imagem  abaixo),  medindo
aproximadamente  8,0  cm  de  largura  por  3,8  cm  de  altura;  tendo  suas  bordas  reforçadas  com  costura.  A  peça  devera
possuir  etiqueta  contendo  dados  do  fabricante,  composição  de  tecido,  modo  de  conservação  e  tamanho.  A  empresa
vencedora  deverá  apresentar  no  prazo  máximo  de  quatro  dias  corridos  após  a  realização  do  pregão  uma  amostra
personalizada  do  item  bem  como  laudos  de  gramatura  e  composição  dentro  das  variações  permitidas.  A  empresa
vencedora devera agendar juntamente com a secretaria de educação uma data para que a empresa enviar layout modelo
físico para aprovação. TAM P
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 107 19597 - Blusão de moletom modelo canguru com capuz e bolso frontal na cor cinza mescla -tam.
M

UN 5,00000 65,68771 328,44

Blusão de moletom modelo canguru com capuz e bolso frontal na cor cinza mescla na composição 48% algodão e 52%
poliéster com gramatura de 360gm. Punhos e cos em ribana 100% poliéster. Do ombro até o punho devera possuir duas
listras  de  1cm  cada  em  malha  65%  poliéster  e  35%  viscose  com  gramatura  de  160gm  e  distância  entre  elas  de
aproximadamente  1cm nas  cores  vermelho e  preto.  O cordão do capuz  deverá  ser  vermelho.   A  escrita  EDUCACAO em
rapport sem pé com aproximadamente 9,0 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma
escrita e outra é de 3,0 cm vertical e 1,0 cm de altura. Na frente lado esquerdo de quem veste devera ser aplicado uma
etiqueta  termocolante  com  a  bandeira  do  município  e  inscrito:  PERITIBA  (conforme  imagem  abaixo),  medindo
aproximadamente  8,0  cm  de  largura  por  3,8  cm  de  altura;  tendo  suas  bordas  reforçadas  com  costura.  A  peça  devera
possuir  etiqueta  contendo  dados  do  fabricante,  composição  de  tecido,  modo  de  conservação  e  tamanho.  A  empresa
vencedora  deverá  apresentar  no  prazo  máximo  de  quatro  dias  corridos  após  a  realização  do  pregão  uma  amostra
personalizada  do  item  bem  como  laudos  de  gramatura  e  composição  dentro  das  variações  permitidas.  A  empresa
vencedora devera agendar juntamente com a secretaria de educação uma data para que a empresa enviar layout modelo
físico para aprovação. TAM M
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 108 19598 - Blusão de moletom modelo canguru com capuz e bolso frontal - tam. P UN 8,00000 66,29262 530,34
Blusão de moletom modelo canguru com capuz e bolso frontal na cor chumbo/grafite na composição 48% algodão e 52%
poliéster com gramatura de 360gm. Punhos e cos em ribana 100% poliéster. Do ombro até o punho devera possuir UMA
listra  de  1cm  cada  em  malha  65%  poliéster  e  35%  viscose  com  gramatura  de  160gm  e  distância  entre  elas  de
aproximadamente 1cm na cor vermelho O cordão do capuz deverá ser vermelho.  Na frente lado esquerdo de quem veste
devera ser aplicado EDUCADOR PERITIBA E ESTAMPA medindo aproximadamente 8,0 cm de largura por 3,8 cm. A peça
devera possuir etiqueta contendo dados do fabricante, composição de tecido, modo de conservação e tamanho. A empresa
vencedora  deverá  apresentar  no  prazo  máximo  de  quatro  dias  corridos  após  a  realização  do  pregão  uma  amostra
personalizada  do  item  bem  como  laudos  de  gramatura  e  composição  dentro  das  variações  permitidas.  A  empresa
vencedora devera agendar juntamente com a secretaria de educação uma data para que a empresa enviar layout modelo
físico para aprovação. TAM P
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 109 19599 - Blusão de moletom modelo canguru com capuz e bolso frontal- tam M. UN 22,00000 69,33703 1.525,41
Blusão de moletom modelo canguru com capuz e bolso frontal na cor chumbo/grafite na composição 48% algodão e 52%
poliéster com gramatura de 360gm. Punhos e cos em ribana 100% poliéster. Do ombro até o punho devera possuir UMA
listra  de  1cm  cada  em  malha  65%  poliéster  e  35%  viscose  com  gramatura  de  160gm  e  distância  entre  elas  de
aproximadamente 1cm na cor vermelho O cordão do capuz deverá ser vermelho.  Na frente lado esquerdo de quem veste
devera ser aplicado EDUCADOR PERITIBA E ESTAMPA medindo aproximadamente 8,0 cm de largura por 3,8 cm. A peça
devera possuir etiqueta contendo dados do fabricante, composição de tecido, modo de conservação e tamanho. A empresa
vencedora  deverá  apresentar  no  prazo  máximo  de  quatro  dias  corridos  após  a  realização  do  pregão  uma  amostra
personalizada  do  item  bem  como  laudos  de  gramatura  e  composição  dentro  das  variações  permitidas.  A  empresa
vencedora devera agendar juntamente com a secretaria de educação uma data para que a empresa enviar layout modelo
físico para aprovação. TAM M
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 110 19600 - Blusão de moletom modelo canguru com capuz e bolso frontal-tam G. UN 16,00000 69,94194 1.119,07
Blusão de moletom modelo canguru com capuz e bolso frontal na cor chumbo/grafite na composição 48% algodão e 52%
poliéster com gramatura de 360gm. Punhos e cos em ribana 100% poliéster. Do ombro até o punho devera possuir UMA
listra  de  1cm  cada  em  malha  65%  poliéster  e  35%  viscose  com  gramatura  de  160gm  e  distância  entre  elas  de
aproximadamente 1cm na cor vermelho O cordão do capuz deverá ser vermelho.  Na frente lado esquerdo de quem veste
devera ser aplicado EDUCADOR PERITIBA E ESTAMPA medindo aproximadamente 8,0 cm de largura por 3,8 cm. A peça
devera possuir etiqueta contendo dados do fabricante, composição de tecido, modo de conservação e tamanho. A empresa
vencedora  deverá  apresentar  no  prazo  máximo  de  quatro  dias  corridos  após  a  realização  do  pregão  uma  amostra
personalizada  do  item  bem  como  laudos  de  gramatura  e  composição  dentro  das  variações  permitidas.  A  empresa
vencedora devera agendar juntamente com a secretaria de educação uma data para que a empresa enviar layout modelo
físico para aprovação. TAM G
Marca: FIBRA TOP
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30/12/2021 111 19601 - Blusão de moletom modelo canguru com capuz e bolso frontal- tam. GG UN 8,00000 69,33703 554,70
Blusão de moletom modelo canguru com capuz e bolso frontal na cor chumbo/grafite na composição 48% algodão e 52%
poliéster com gramatura de 360gm. Punhos e cos em ribana 100% poliéster. Do ombro até o punho devera possuir UMA
listra  de  1cm  cada  em  malha  65%  poliéster  e  35%  viscose  com  gramatura  de  160gm  e  distância  entre  elas  de
aproximadamente 1cm na cor vermelho O cordão do capuz deverá ser vermelho.  Na frente lado esquerdo de quem veste
devera ser aplicado EDUCADOR PERITIBA E ESTAMPA medindo aproximadamente 8,0 cm de largura por 3,8 cm. A peça
devera possuir etiqueta contendo dados do fabricante, composição de tecido, modo de conservação e tamanho. A empresa
vencedora  deverá  apresentar  no  prazo  máximo  de  quatro  dias  corridos  após  a  realização  do  pregão  uma  amostra
personalizada  do  item  bem  como  laudos  de  gramatura  e  composição  dentro  das  variações  permitidas.  A  empresa
vencedora devera agendar juntamente com a secretaria de educação uma data para que a empresa enviar layout modelo
físico para aprovação. TAM GG
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 112 19602 - Blusão de moletom modelo canguru com capuz e bolso frontal-Tam. EXG UN 4,00000 75,41591 301,66
Blusão de moletom modelo canguru com capuz e bolso frontal na cor chumbo/grafite na composição 48% algodão e 52%
poliéster com gramatura de 360gm. Punhos e cos em ribana 100% poliéster. Do ombro até o punho devera possuir UMA
listra  de  1cm  cada  em  malha  65%  poliéster  e  35%  viscose  com  gramatura  de  160gm  e  distância  entre  elas  de
aproximadamente 1cm na cor vermelho O cordão do capuz deverá ser vermelho.  Na frente lado esquerdo de quem veste
devera ser aplicado EDUCADOR PERITIBA E ESTAMPA medindo aproximadamente 8,0 cm de largura por 3,8 cm. A peça
devera possuir etiqueta contendo dados do fabricante, composição de tecido, modo de conservação e tamanho. A empresa
vencedora  deverá  apresentar  no  prazo  máximo  de  quatro  dias  corridos  após  a  realização  do  pregão  uma  amostra
personalizada  do  item  bem  como  laudos  de  gramatura  e  composição  dentro  das  variações  permitidas.  A  empresa
vencedora devera agendar juntamente com a secretaria de educação uma data para que a empresa enviar layout modelo
físico para aprovação. TAM EXG
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 113 19603 - Blusão de moletom modelo canguru com capuz e bolso frontal- tam EXGG. UN 1,00000 76,02083 76,02
Blusão de moletom modelo canguru com capuz e bolso frontal na cor chumbo/grafite na composição 48% algodão e 52%
poliéster com gramatura de 360gm. Punhos e cos em ribana 100% poliéster. Do ombro até o punho devera possuir UMA
listra  de  1cm  cada  em  malha  65%  poliéster  e  35%  viscose  com  gramatura  de  160gm  e  distância  entre  elas  de
aproximadamente 1cm na cor vermelho O cordão do capuz deverá ser vermelho.  Na frente lado esquerdo de quem veste
devera ser aplicado EDUCADOR PERITIBA E ESTAMPA medindo aproximadamente 8,0 cm de largura por 3,8 cm. A peça
devera possuir etiqueta contendo dados do fabricante, composição de tecido, modo de conservação e tamanho. A empresa
vencedora  deverá  apresentar  no  prazo  máximo  de  quatro  dias  corridos  após  a  realização  do  pregão  uma  amostra
personalizada  do  item  bem  como  laudos  de  gramatura  e  composição  dentro  das  variações  permitidas.  A  empresa
vencedora devera agendar juntamente com a secretaria de educação uma data para que a empresa enviar layout modelo
físico para aprovação. TAM EXGG
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 186 19655  -  Camiseta  manga  curta  em  malha  67%  poliéster  e  33  %  viscose,  cor  verde,  com
logomarca do Projeto Social Aquarela na frente e Bandeira do município nas costas com a escrita
embaixo Peritiba - SC. Tam. 6

UN 20,00000 26,66943 533,39

Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose, cor verde, com logomarca do Projeto Social Aquarela na
frente e Bandeira do município nas costas com a escrita embaixo Peritiba - SC. Tam. 6. 
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 187 19656  -  Camiseta  manga  curta  em  malha  67%  poliéster  e  33  %  viscose,  cor  verde,  com
logomarca do Projeto Social Aquarela na frente e Bandeira do município nas costas com a escrita
embaixo Peritiba - SC. Tam. 8

UN 20,00000 26,66943 533,39

Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose, cor verde, com logomarca do Projeto Social Aquarela na
frente e Bandeira do município nas costas com a escrita embaixo Peritiba - SC. Tam. 8. 
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 188 19657  -  Camiseta  manga  curta  em  malha  67%  poliéster  e  33  %  viscose,  cor  verde,  com
logomarca do Projeto Social Aquarela na frente e Bandeira do município nas costas com a escrita
embaixo Peritiba - SC. Tam. 1

UN 20,00000 29,03682 580,74

Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose, cor verde, com logomarca do Projeto Social Aquarela na
frente e Bandeira do município nas costas com a escrita embaixo Peritiba - SC. Tam. 10. 
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 189 19658  -  Camiseta  manga  curta  em  malha  67%  poliéster  e  33  %  viscose,  cor  verde,  com
logomarca do Projeto Social Aquarela na frente e Bandeira do município nas costas com a escrita
embaixo Peritiba - SC. Tam. 1

UN 15,00000 29,03682 435,55

Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose, cor verde, com logomarca do Projeto Social Aquarela na
frente e Bandeira do município nas costas com a escrita embaixo Peritiba - SC. Tam. 12. 
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 190 19659  -  Camiseta  manga  curta  em  malha  67%  poliéster  e  33  %  viscose,  cor  verde,  com
logomarca do Projeto Social Aquarela na frente e Bandeira do município nas costas com a escrita
embaixo Peritiba - SC. Tam. 1

UN 20,00000 29,03682 580,74

Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose, cor verde, com logomarca do Projeto Social Aquarela na
frente e Bandeira do município nas costas com a escrita embaixo Peritiba - SC. Tam. 12. 
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 191 19660  -  Camiseta  manga  curta  em  malha  67%  poliéster  e  33  %  viscose,  cor  verde,  com
logomarca do Projeto Social Aquarela na frente e Bandeira do município nas costas com a escrita
embaixo Peritiba - SC. Tam. 1

UN 15,00000 29,03682 435,55

Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose, cor verde, com logomarca do Projeto Social Aquarela na
frente e Bandeira do município nas costas com a escrita embaixo Peritiba - SC. Tam. 16. 
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 192 19661  -  Camiseta  manga  curta  em  malha  67%  poliéster  e  33  %  viscose,  cor  verde,  com
logomarca do Projeto Social Aquarela na frente e Bandeira do município nas costas com a escrita
embaixo Peritiba - SC. Tam. M

UN 15,00000 29,03682 435,55

Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose, cor verde, com logomarca do Projeto Social Aquarela na
frente e Bandeira do município nas costas com a escrita embaixo Peritiba - SC. Tam. M. 
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 193 19662  -  Camiseta  manga  curta  em  malha  67%  poliéster  e  33  %  viscose,  cor  verde,  com
logomarca do Projeto Social Aquarela na frente e Bandeira do município nas costas com a escrita
embaixo Peritiba - SC. Tam. P

UN 10,00000 31,40421 314,04

Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose, cor verde, com logomarca do Projeto Social Aquarela na
frente e Bandeira do município nas costas com a escrita embaixo Peritiba - SC. Tam. P. 
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 194 19663  -  Camiseta  manga  curta  em  malha  67%  poliéster  e  33  %  viscose,  cor  verde,  com
logomarca do Projeto Social Aquarela na frente e Bandeira do município nas costas com a escrita
embaixo Peritiba - SC. Tam. G

UN 5,00000 32,89229 164,46

Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose, cor verde, com logomarca do Projeto Social Aquarela na
frente e Bandeira do município nas costas com a escrita embaixo Peritiba - SC. Tam. G. 
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 195 18169 - Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose, cor rosa, com logomarca
do SCFV - Idosas na frente e Bandeira do município nas costas com a escrita embaixo Peritiba -
SC. Tam. P

UN 5,00000 27,84829 139,24

Marca: FIBRA TOP
30/12/2021 196 18170 - Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose, cor rosa, com logomarca

do SCFV - Idosas na frente e Bandeira do município nas costas com a escrita embaixo Peritiba -
SC. Tam. M

UN 7,00000 27,84829 194,94

Marca: FIBRA TOP
30/12/2021 197 18171 - Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose, cor rosa, com logomarca

do SCFV - Idosas na frente e Bandeira do município nas costas com a escrita embaixo Peritiba -
SC. Tam. G

UN 14,00000 27,84829 389,88

Marca: FIBRA TOP
30/12/2021 198 18172 - Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose, cor rosa, com logomarca

do SCFV - Idosas na frente e Bandeira do município nas costas com a escrita embaixo Peritiba -
SC. Tam. GG

UN 6,00000 27,84829 167,09
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Marca: FIBRA TOP
30/12/2021 199 18173 - Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose, cor rosa, com logomarca

do SCFV - Idosas na frente e Bandeira do município nas costas com a escrita embaixo Peritiba -
SC. Tam. XGG

UN 2,00000 29,03682 58,07

Marca: FIBRA TOP
30/12/2021 200 18164 - Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose, cor preta, com logomarca

do Projeto Clareou para adolescentes na frente e Bandeira do município nas costas com a escrita
embaixo Peritiba -

UN 20,00000 29,03682 580,74

Camiseta  manga  curta  em  malha  67%  poliéster  e  33  %  viscose,  cor  preta,  com  logomarca  do  Projeto  Clareou  para
adolescentes  na  frente  e  Bandeira  do  município  nas  costas  com  a  escrita  embaixo  Peritiba  -  SC.  Tam.  14
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 201 18165 - Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose, cor preta, com logomarca
do Projeto Clareou para adolescentes na frente e Bandeira do município nas costas com a escrita
embaixo Peritiba -

UN 20,00000 29,03682 580,74

Camiseta  manga  curta  em  malha  67%  poliéster  e  33  %  viscose,  cor  preta,  com  logomarca  do  Projeto  Clareou  para
adolescentes  na  frente  e  Bandeira  do  município  nas  costas  com  a  escrita  embaixo  Peritiba  -  SC.  Tam.  16
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 202 18166 - Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose, cor preta, com logomarca
do Projeto Clareou para adolescentes na frente e Bandeira do município nas costas com a escrita
embaixo Peritiba -

UN 10,00000 30,22535 302,25

Camiseta  manga  curta  em  malha  67%  poliéster  e  33  %  viscose,  cor  preta,  com  logomarca  do  Projeto  Clareou  para
adolescentes  na  frente  e  Bandeira  do  município  nas  costas  com  a  escrita  embaixo  Peritiba  -  SC.  Tam.  P
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 203 18167 - Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose, cor preta, com logomarca
do Projeto Clareou para adolescentes na frente e Bandeira do município nas costas com a escrita
embaixo Peritiba -

UN 10,00000 30,22535 302,25

Camiseta  manga  curta  em  malha  67%  poliéster  e  33  %  viscose,  cor  preta,  com  logomarca  do  Projeto  Clareou  para
adolescentes  na  frente  e  Bandeira  do  município  nas  costas  com  a  escrita  embaixo  Peritiba  -  SC.  Tam.  M
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 204 18168 - Camiseta manga curta em malha 67% poliéster e 33 % viscose, cor preta, com logomarca
do Projeto Clareou para adolescentes na frente e Bandeira do município nas costas com a escrita
embaixo Peritiba -

UN 10,00000 30,22535 302,25

Camiseta  manga  curta  em  malha  67%  poliéster  e  33  %  viscose,  cor  preta,  com  logomarca  do  Projeto  Clareou  para
adolescentes  na  frente  e  Bandeira  do  município  nas  costas  com  a  escrita  embaixo  Peritiba  -  SC.  Tam.  G
Marca: FIBRA TOP

30/12/2021 205 18174  -  Camiseta  manga  curta  em  malha  67%  poliéster  e  33  %  viscose,  cor  marsala,  com
logomarca  do  PAIF  -  Bolsa  Família  na  frente  e  Bandeira  do  município  nas  costas  com a  escrita
embaixo  Peritiba  -  SC.  Tam.  2 

UN 3,00000 20,44656 61,34

Marca: FIBRA TOP
30/12/2021 206 18175  -  Camiseta  manga  curta  em  malha  67%  poliéster  e  33  %  viscose,  cor  marsala,  com

logomarca  do  PAIF  -  Bolsa  Família  na  frente  e  Bandeira  do  município  nas  costas  com a  escrita
embaixo  Peritiba  -  SC.  Tam.  4

UN 4,00000 20,44656 81,79

Marca: FIBRA TOP
30/12/2021 207 18176  -  Camiseta  manga  curta  em  malha  67%  poliéster  e  33  %  viscose,  cor  marsala,  com

logomarca  do  PAIF  -  Bolsa  Família  na  frente  e  Bandeira  do  município  nas  costas  com a  escrita
embaixo  Peritiba  -  SC.  Tam.  6

UN 5,00000 20,44656 102,23

Marca: FIBRA TOP
30/12/2021 208 18177  -  Camiseta  manga  curta  em  malha  67%  poliéster  e  33  %  viscose,  cor  marsala,  com

logomarca  do  PAIF  -  Bolsa  Família  na  frente  e  Bandeira  do  município  nas  costas  com a  escrita
embaixo  Peritiba  -  SC.  Tam.  8

UN 4,00000 21,62543 86,50

Marca: FIBRA TOP
30/12/2021 209 18178  -  Camiseta  manga  curta  em  malha  67%  poliéster  e  33  %  viscose,  cor  marsala,  com

logomarca  do  PAIF  -  Bolsa  Família  na  frente  e  Bandeira  do  município  nas  costas  com a  escrita
embaixo  Peritiba  -  SC.  Tam.  10

UN 5,00000 21,62543 108,13

Marca: FIBRA TOP
30/12/2021 210 18179  -  Camiseta  manga  curta  em  malha  67%  poliéster  e  33  %  viscose,  cor  marsala,  com

logomarca  do  PAIF  -  Bolsa  Família  na  frente  e  Bandeira  do  município  nas  costas  com a  escrita
embaixo  Peritiba  -  SC.  Tam.  12

UN 5,00000 22,51441 112,57

Marca: FIBRA TOP
30/12/2021 211 18180  -  Camiseta  manga  curta  em  malha  67%  poliéster  e  33  %  viscose,  cor  marsala,  com

logomarca  do  PAIF  -  Bolsa  Família  na  frente  e  Bandeira  do  município  nas  costas  com a  escrita
embaixo  Peritiba  -  SC.  Tam.  14

UN 5,00000 23,11350 115,57

Marca: FIBRA TOP
30/12/2021 212 18181  -  Camiseta  manga  curta  em  malha  67%  poliéster  e  33  %  viscose,  cor  marsala,  com

logomarca  do  PAIF  -  Bolsa  Família  na  frente  e  Bandeira  do  município  nas  costas  com a  escrita
embaixo  Peritiba  -  SC.  Tam.  16

UN 4,00000 24,29237 97,17

Marca: FIBRA TOP
30/12/2021 213 18182  -  Camiseta  manga  curta  em  malha  67%  poliéster  e  33  %  viscose,  cor  marsala,  com

logomarca  do  PAIF  -  Bolsa  Família  na  frente  e  Bandeira  do  município  nas  costas  com a  escrita
embaixo  Peritiba  -  SC.  Tam.  P 

UN 15,00000 26,66943 400,04

Marca: FIBRA TOP
30/12/2021 214 18183  -  Camiseta  manga  curta  em  malha  67%  poliéster  e  33  %  viscose,  cor  marsala,  com

logomarca  do  PAIF  -  Bolsa  Família  na  frente  e  Bandeira  do  município  nas  costas  com a  escrita
embaixo  Peritiba  -  SC.  Tam.  M

UN 30,00000 24,89146 746,74

Marca: FIBRA TOP
30/12/2021 215 18184  -  Camiseta  manga  curta  em  malha  67%  poliéster  e  33  %  viscose,  cor  marsala,  com

logomarca  do  PAIF  -  Bolsa  Família  na  frente  e  Bandeira  do  município  nas  costas  com a  escrita
embaixo  Peritiba  -  SC.  Tam.  G

UN 20,00000 26,66943 533,39

Marca: FIBRA TOP
30/12/2021 216 18185  -  Camiseta  manga  curta  em  malha  67%  poliéster  e  33  %  viscose,  cor  marsala,  com

logomarca  do  PAIF  -  Bolsa  Família  na  frente  e  Bandeira  do  município  nas  costas  com a  escrita
embaixo  Peritiba  -  SC.  Tam.  GG

UN 10,00000 27,84829 278,48

Marca: FIBRA TOP
30/12/2021 217 18186  -  Camiseta  manga  curta  em  malha  67%  poliéster  e  33  %  viscose,  cor  marsala,  com

logomarca  do  PAIF  -  Bolsa  Família  na  frente  e  Bandeira  do  município  nas  costas  com a  escrita
embaixo  Peritiba  -  SC.  Tam.  XG

UN 5,00000 29,03682 145,18

Marca: FIBRA TOP

Fornecedor: 5506 - ZARDO UNIFORMES LTDA CPF/CNPJ: 30.628.431/0001-68 Valor total (R$): 36.900,00

Data Item Material/Serviço/Denominação Un. Medida Quantidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
30/12/2021 114 19604 - Bermuda Feminina modelo ciclista CINZA MESCLA – 88% poliamida e 12% elastano com

estampa na perna esquerda – Peritiba-SC que não desbote na lavagem TAM 01. 
UN 30,00000 32,14603 964,38

Bermuda Feminina modelo ciclista CINZA MESCLA – 88% poliamida e 12% elastano com estampa na perna esquerda –
Peritiba-SC que não desbote na lavagem TAM 01. 
Marca: ZARDO UNIFORMES

30/12/2021 115 19605 - Bermuda Feminina modelo ciclista CINZA MESCLA – 88% poliamida e 12% elastano com
estampa na perna esquerda – Peritiba-SC que não desbote na lavagem TAM 02 

UN 50,00000 32,45265 1.622,63

Bermuda Feminina modelo ciclista CINZA MESCLA – 88% poliamida e 12% elastano com estampa na perna esquerda –
Peritiba-SC que não desbote na lavagem TAM 02 
Marca: ZARDO UNIFORMES

30/12/2021 116 19606 - Bermuda Feminina modelo ciclista CINZA MESCLA – 88% poliamida e 12% elastano com
estampa na perna esquerda – Peritiba-SC que não desbote na lavagem TAM 04

UN 65,00000 32,45265 2.109,42

Bermuda Feminina modelo ciclista CINZA MESCLA – 88% poliamida e 12% elastano com estampa na perna esquerda –
Peritiba-SC que não desbote na lavagem TAM 04
Marca: ZARDO UNIFORMES
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30/12/2021 117 19607 - Bermuda Feminina modelo ciclista CINZA MESCLA – 88% poliamida e 12% elastano com
estampa na perna esquerda – Peritiba-SC que não desbote na lavagem TAM 06

UN 60,00000 32,45265 1.947,16

Bermuda Feminina modelo ciclista CINZA MESCLA – 88% poliamida e 12% elastano com estampa na perna esquerda –
Peritiba-SC que não desbote na lavagem TAM 06
Marca: ZARDO UNIFORMES

30/12/2021 118 19608 - Bermuda Feminina modelo ciclista CINZA MESCLA – 88% poliamida e 12% elastano com
estampa na perna esquerda – Peritiba-SC que não desbote na lavagem TAM 08

UN 40,00000 35,18259 1.407,30

Bermuda Feminina modelo ciclista CINZA MESCLA – 88% poliamida e 12% elastano com estampa na perna esquerda –
Peritiba-SC que não desbote na lavagem TAM 08
Marca: ZARDO UNIFORMES

30/12/2021 119 19609 - Bermuda Feminina modelo ciclista CINZA MESCLA – 88% poliamida e 12% elastano com
estampa na perna esquerda – Peritiba-SC que não desbote na lavagem TAM 10

UN 37,00000 35,18259 1.301,76

Bermuda Feminina modelo ciclista CINZA MESCLA – 88% poliamida e 12% elastano com estampa na perna esquerda –
Peritiba-SC que não desbote na lavagem TAM 10
Marca: ZARDO UNIFORMES

30/12/2021 120 19610 - Bermuda Feminina modelo ciclista CINZA MESCLA – 88% poliamida e 12% elastano com
estampa na perna esquerda – Peritiba-SC que não desbote na lavagem TAM 12

UN 20,00000 37,60591 752,12

Bermuda Feminina modelo ciclista CINZA MESCLA – 88% poliamida e 12% elastano com estampa na perna esquerda –
Peritiba-SC que não desbote na lavagem TAM 12
Marca: ZARDO UNIFORMES

30/12/2021 121 19611 - Bermuda Feminina modelo ciclista CINZA MESCLA – 88% poliamida e 12% elastano com
estampa na perna esquerda – Peritiba-SC que não desbote na lavagem TAM 14

UN 20,00000 37,60591 752,12

Bermuda Feminina modelo ciclista CINZA MESCLA – 88% poliamida e 12% elastano com estampa na perna esquerda –
Peritiba-SC que não desbote na lavagem TAM 14
Marca: ZARDO UNIFORMES

30/12/2021 122 19612 - Bermuda Feminina modelo ciclista CINZA MESCLA – 88% poliamida e 12% elastano com
estampa na perna esquerda – Peritiba-SC que não desbote na lavagem TAM 16

UN 2,00000 38,82251 77,65

Bermuda Feminina modelo ciclista CINZA MESCLA – 88% poliamida e 12% elastano com estampa na perna esquerda –
Peritiba-SC que não desbote na lavagem TAM 16
Marca: ZARDO UNIFORMES

30/12/2021 123 19613 - Calcas feminina leggin na cor cinza mescla - tam 02. UN 15,00000 47,01233 705,18
Calcas  feminina  leggin  na  cor  cinza  mescla  em  tecido  suplex  na  composição  89%  poliamida  e  11%  elastano  com
gramatura  de  360gm.  Cos  de  aproximadamente  8,0  cm  com  elástico  embutido.  Na  lateral  no  sentido  vertical  devera
possuir duas listras de 1cm cada em malha 65% poliéster e 35% viscose com gramatura de 160gm e distância entre elas
de aproximadamente 1cm nas cores preto e vermelho. Na frente lado esquerdo de quem veste deverá ser aplicado uma
etiqueta  termocolante  com  a  bandeira  do  município  e  escrito:  Peritiba  (conforme  imagem  abaixo),  medindo
aproximadamente  8,0  cm  de  largura  por  3,8  cm  de  altura;  tendo  suas  bordas  reforçadas  com  costura.  A  peça  devera
possuir  etiqueta  contendo  dados  do  fabricante,  composição  de  tecido,  modo  de  conservação  e  tamanho.  A  empresa
vencedora  deverá  apresentar  no  prazo  máximo  de  quatro  dias  corridos  após  a  realização  do  pregão  uma  amostra
personalizada  do  item  bem  como  laudos  de  gramatura  e  composição  dentro  das  variações  permitidas.  A  empresa
vencedora  deverá  enviar  layout  e  modelo  físico  para  aprovação.  TAM  02
Marca: ZARDO UNIFORMES

30/12/2021 124 19614 - Calcas feminina leggin na cor cinza mescla- tam. 04 UN 30,00000 47,01233 1.410,37
Calcas  feminina  leggin  na  cor  cinza  mescla  em  tecido  suplex  na  composição  89%  poliamida  e  11%  elastano  com
gramatura  de  360gm.  Cos  de  aproximadamente  8,0  cm  com  elástico  embutido.  Na  lateral  no  sentido  vertical  devera
possuir duas listras de 1cm cada em malha 65% poliéster e 35% viscose com gramatura de 160gm e distância entre elas
de aproximadamente 1cm nas cores preto e vermelho. Na frente lado esquerdo de quem veste deverá ser aplicado uma
etiqueta  termocolante  com  a  bandeira  do  município  e  escrito:  Peritiba  (conforme  imagem  abaixo),  medindo
aproximadamente  8,0  cm  de  largura  por  3,8  cm  de  altura;  tendo  suas  bordas  reforçadas  com  costura.  A  peça  devera
possuir  etiqueta  contendo  dados  do  fabricante,  composição  de  tecido,  modo  de  conservação  e  tamanho.  A  empresa
vencedora  deverá  apresentar  no  prazo  máximo  de  quatro  dias  corridos  após  a  realização  do  pregão  uma  amostra
personalizada  do  item  bem  como  laudos  de  gramatura  e  composição  dentro  das  variações  permitidas.  A  empresa
vencedora  deverá  enviar  layout  e  modelo  físico  para  aprovação.  TAM  04
Marca: ZARDO UNIFORMES

30/12/2021 125 19615 - Calcas feminina leggin na cor cinza mescla- tam. 06 UN 30,00000 55,80550 1.674,16
Calcas  feminina  leggin  na  cor  cinza  mescla  em  tecido  suplex  na  composição  89%  poliamida  e  11%  elastano  com
gramatura  de  360gm.  Cos  de  aproximadamente  8,0  cm  com  elástico  embutido.  Na  lateral  no  sentido  vertical  devera
possuir duas listras de 1cm cada em malha 65% poliéster e 35% viscose com gramatura de 160gm e distância entre elas
de aproximadamente 1cm nas cores preto e vermelho. Na frente lado esquerdo de quem veste deverá ser aplicado uma
etiqueta  termocolante  com  a  bandeira  do  município  e  escrito:  Peritiba  (conforme  imagem  abaixo),  medindo
aproximadamente  8,0  cm  de  largura  por  3,8  cm  de  altura;  tendo  suas  bordas  reforçadas  com  costura.  A  peça  devera
possuir  etiqueta  contendo  dados  do  fabricante,  composição  de  tecido,  modo  de  conservação  e  tamanho.  A  empresa
vencedora  deverá  apresentar  no  prazo  máximo  de  quatro  dias  corridos  após  a  realização  do  pregão  uma  amostra
personalizada  do  item  bem  como  laudos  de  gramatura  e  composição  dentro  das  variações  permitidas.  A  empresa
vencedora  deverá  enviar  layout  e  modelo  físico  para  aprovação.  TAM  06
Marca: ZARDO UNIFORMES

30/12/2021 126 19616 - Calcas feminina leggin na cor cinza mescla- tam. 08 UN 32,00000 58,23871 1.863,64
Calcas  feminina  leggin  na  cor  cinza  mescla  em  tecido  suplex  na  composição  89%  poliamida  e  11%  elastano  com
gramatura  de  360gm.  Cos  de  aproximadamente  8,0  cm  com  elástico  embutido.  Na  lateral  no  sentido  vertical  devera
possuir duas listras de 1cm cada em malha 65% poliéster e 35% viscose com gramatura de 160gm e distância entre elas
de aproximadamente 1cm nas cores preto e vermelho. Na frente lado esquerdo de quem veste deverá ser aplicado uma
etiqueta  termocolante  com  a  bandeira  do  município  e  escrito:  Peritiba  (conforme  imagem  abaixo),  medindo
aproximadamente  8,0  cm  de  largura  por  3,8  cm  de  altura;  tendo  suas  bordas  reforçadas  com  costura.  A  peça  devera
possuir  etiqueta  contendo  dados  do  fabricante,  composição  de  tecido,  modo  de  conservação  e  tamanho.  A  empresa
vencedora  deverá  apresentar  no  prazo  máximo  de  quatro  dias  corridos  após  a  realização  do  pregão  uma  amostra
personalizada  do  item  bem  como  laudos  de  gramatura  e  composição  dentro  das  variações  permitidas.  A  empresa
vencedora  deverá  enviar  layout  e  modelo  físico  para  aprovação.  TAM  08
Marca: ZARDO UNIFORMES

30/12/2021 127 19617 - Calcas feminina leggin na cor cinza mescla- tam. 10 UN 32,00000 60,05867 1.921,88
Calcas  feminina  leggin  na  cor  cinza  mescla  em  tecido  suplex  na  composição  89%  poliamida  e  11%  elastano  com
gramatura  de  360gm.  Cos  de  aproximadamente  8,0  cm  com  elástico  embutido.  Na  lateral  no  sentido  vertical  devera
possuir duas listras de 1cm cada em malha 65% poliéster e 35% viscose com gramatura de 160gm e distância entre elas
de aproximadamente 1cm nas cores preto e vermelho. Na frente lado esquerdo de quem veste deverá ser aplicado uma
etiqueta  termocolante  com  a  bandeira  do  município  e  escrito:  Peritiba  (conforme  imagem  abaixo),  medindo
aproximadamente  8,0  cm  de  largura  por  3,8  cm  de  altura;  tendo  suas  bordas  reforçadas  com  costura.  A  peça  devera
possuir  etiqueta  contendo  dados  do  fabricante,  composição  de  tecido,  modo  de  conservação  e  tamanho.  A  empresa
vencedora  deverá  apresentar  no  prazo  máximo  de  quatro  dias  corridos  após  a  realização  do  pregão  uma  amostra
personalizada  do  item  bem  como  laudos  de  gramatura  e  composição  dentro  das  variações  permitidas.  A  empresa
vencedora  deverá  enviar  layout  e  modelo  físico  para  aprovação.  TAM  10
Marca: ZARDO UNIFORMES

30/12/2021 128 19618 - Calcas feminina leggin na cor cinza mescla-tam. 12 UN 34,00000 59,44542 2.021,14
Calcas  feminina  leggin  na  cor  cinza  mescla  em  tecido  suplex  na  composição  89%  poliamida  e  11%  elastano  com
gramatura  de  360gm.  Cos  de  aproximadamente  8,0  cm  com  elástico  embutido.  Na  lateral  no  sentido  vertical  devera
possuir duas listras de 1cm cada em malha 65% poliéster e 35% viscose com gramatura de 160gm e distância entre elas
de aproximadamente 1cm nas cores preto e vermelho. Na frente lado esquerdo de quem veste deverá ser aplicado uma
etiqueta  termocolante  com  a  bandeira  do  município  e  escrito:  Peritiba  (conforme  imagem  abaixo),  medindo
aproximadamente  8,0  cm  de  largura  por  3,8  cm  de  altura;  tendo  suas  bordas  reforçadas  com  costura.  A  peça  devera
possuir  etiqueta  contendo  dados  do  fabricante,  composição  de  tecido,  modo  de  conservação  e  tamanho.  A  empresa
vencedora  deverá  apresentar  no  prazo  máximo  de  quatro  dias  corridos  após  a  realização  do  pregão  uma  amostra
personalizada  do  item  bem  como  laudos  de  gramatura  e  composição  dentro  das  variações  permitidas.  A  empresa
vencedora  deverá  enviar  layout  e  modelo  físico  para  aprovação.  TAM  12
Marca: ZARDO UNIFORMES

30/12/2021 129 19619 - Calcas feminina leggin na cor cinza mescla-tam. 14 UN 25,00000 61,87863 1.546,97
Calcas feminina leggin na cor cinza mescla em tecido suplex na composição 89% poliamida e 11% elastano com
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gramatura  de  360gm.  Cos  de  aproximadamente  8,0  cm  com  elástico  embutido.  Na  lateral  no  sentido  vertical  devera
possuir duas listras de 1cm cada em malha 65% poliéster e 35% viscose com gramatura de 160gm e distância entre elas
de aproximadamente 1cm nas cores preto e vermelho. Na frente lado esquerdo de quem veste deverá ser aplicado uma
etiqueta  termocolante  com  a  bandeira  do  município  e  escrito:  Peritiba  (conforme  imagem  abaixo),  medindo
aproximadamente  8,0  cm  de  largura  por  3,8  cm  de  altura;  tendo  suas  bordas  reforçadas  com  costura.  A  peça  devera
possuir  etiqueta  contendo  dados  do  fabricante,  composição  de  tecido,  modo  de  conservação  e  tamanho.  A  empresa
vencedora  deverá  apresentar  no  prazo  máximo  de  quatro  dias  corridos  após  a  realização  do  pregão  uma  amostra
personalizada  do  item  bem  como  laudos  de  gramatura  e  composição  dentro  das  variações  permitidas.  A  empresa
vencedora  deverá  enviar  layout  e  modelo  físico  para  aprovação.  TAM  14
Marca: ZARDO UNIFORMES

30/12/2021 130 19620 - Calcas feminina leggin na cor cinza mescla-tam. 16 UN 10,00000 65,21193 652,12
Calcas  feminina  leggin  na  cor  cinza  mescla  em  tecido  suplex  na  composição  89%  poliamida  e  11%  elastano  com
gramatura  de  360gm.  Cos  de  aproximadamente  8,0  cm  com  elástico  embutido.  Na  lateral  no  sentido  vertical  devera
possuir duas listras de 1cm cada em malha 65% poliéster e 35% viscose com gramatura de 160gm e distância entre elas
de aproximadamente 1cm nas cores preto e vermelho. Na frente lado esquerdo de quem veste deverá ser aplicado uma
etiqueta  termocolante  com  a  bandeira  do  município  e  escrito:  Peritiba  (conforme  imagem  abaixo),  medindo
aproximadamente  8,0  cm  de  largura  por  3,8  cm  de  altura;  tendo  suas  bordas  reforçadas  com  costura.  A  peça  devera
possuir  etiqueta  contendo  dados  do  fabricante,  composição  de  tecido,  modo  de  conservação  e  tamanho.  A  empresa
vencedora  deverá  apresentar  no  prazo  máximo  de  quatro  dias  corridos  após  a  realização  do  pregão  uma  amostra
personalizada  do  item  bem  como  laudos  de  gramatura  e  composição  dentro  das  variações  permitidas.  A  empresa
vencedora  deverá  enviar  layout  e  modelo  físico  para  aprovação.  TAM  16
Marca: ZARDO UNIFORMES

30/12/2021 131 19621 - Calcas feminina leggin na cor cinza mescla- tam. P UN 5,00000 64,90530 324,53
Calcas  feminina  leggin  na  cor  cinza  mescla  em  tecido  suplex  na  composição  89%  poliamida  e  11%  elastano  com
gramatura  de  360gm.  Cos  de  aproximadamente  8,0  cm  com  elástico  embutido.  Na  lateral  no  sentido  vertical  devera
possuir duas listras de 1cm cada em malha 65% poliéster e 35% viscose com gramatura de 160gm e distância entre elas
de aproximadamente 1cm nas cores preto e vermelho. Na frente lado esquerdo de quem veste deverá ser aplicado uma
etiqueta  termocolante  com  a  bandeira  do  município  e  escrito:  Peritiba  (conforme  imagem  abaixo),  medindo
aproximadamente  8,0  cm  de  largura  por  3,8  cm  de  altura;  tendo  suas  bordas  reforçadas  com  costura.  A  peça  devera
possuir  etiqueta  contendo  dados  do  fabricante,  composição  de  tecido,  modo  de  conservação  e  tamanho.  A  empresa
vencedora  deverá  apresentar  no  prazo  máximo  de  quatro  dias  corridos  após  a  realização  do  pregão  uma  amostra
personalizada  do  item  bem  como  laudos  de  gramatura  e  composição  dentro  das  variações  permitidas.  A  empresa
vencedora  deverá  enviar  layout  e  modelo  físico  para  aprovação.  TAM  P
Marca: ZARDO UNIFORMES

30/12/2021 132 19622 - Calcas feminina leggin na cor cinza mescla- tam. M UN 5,00000 69,76183 348,81
Calcas  feminina  leggin  na  cor  cinza  mescla  em  tecido  suplex  na  composição  89%  poliamida  e  11%  elastano  com
gramatura  de  360gm.  Cos  de  aproximadamente  8,0  cm  com  elástico  embutido.  Na  lateral  no  sentido  vertical  devera
possuir duas listras de 1cm cada em malha 65% poliéster e 35% viscose com gramatura de 160gm e distância entre elas
de aproximadamente 1cm nas cores preto e vermelho. Na frente lado esquerdo de quem veste deverá ser aplicado uma
etiqueta  termocolante  com  a  bandeira  do  município  e  escrito:  Peritiba  (conforme  imagem  abaixo),  medindo
aproximadamente  8,0  cm  de  largura  por  3,8  cm  de  altura;  tendo  suas  bordas  reforçadas  com  costura.  A  peça  devera
possuir  etiqueta  contendo  dados  do  fabricante,  composição  de  tecido,  modo  de  conservação  e  tamanho.  A  empresa
vencedora  deverá  apresentar  no  prazo  máximo  de  quatro  dias  corridos  após  a  realização  do  pregão  uma  amostra
personalizada  do  item  bem  como  laudos  de  gramatura  e  composição  dentro  das  variações  permitidas.  A  empresa
vencedora  deverá  enviar  layout  e  modelo  físico  para  aprovação.  TAM  M
Marca: ZARDO UNIFORMES

30/12/2021 133 19623  -  Calcas  feminina  leggin  na  cor  CHUBO/GRAFITE  em  tecido  suplex  na  composição  89%
poliamida  e  11%  elastano  com  gramatura  de  360gm.-  tam  P.

UN 8,00000 67,33851 538,71

Calcas  feminina  leggin  na  cor  CHUBO/GRAFITE  em  tecido  suplex  na  composição  89%  poliamida  e  11%  elastano  com
gramatura de 360gm. Cos de aproximadamente 8,0 cm com elástico embutido. A peça devera possuir etiqueta contendo
dados do fabricante, composição de tecido, modo de conservação e tamanho. A empresa vencedora deverá apresentar no
prazo máximo de quatro dias corridos após a realização do pregão uma amostra personalizada do item bem como laudos
de gramatura e composição dentro das variações permitidas. A empresa vencedora deverá enviar layout e modelo físico
para aprovação. TAM P
Marca: ZARDO UNIFORMES

30/12/2021 134 19624  -  Calcas  feminina  leggin  na  cor  CHUBO/GRAFITE  em  tecido  suplex  na  composição  89%
poliamida  e  11%  elastano  com  gramatura  de  360gm-  tam.  M

UN 25,00000 72,49177 1.812,29

Calcas  feminina  leggin  na  cor  CHUBO/GRAFITE  em  tecido  suplex  na  composição  89%  poliamida  e  11%  elastano  com
gramatura de 360gm. Cos de aproximadamente 8,0 cm com elástico embutido. A peça devera possuir etiqueta contendo
dados do fabricante, composição de tecido, modo de conservação e tamanho. A empresa vencedora deverá apresentar no
prazo máximo de quatro dias corridos após a realização do pregão uma amostra personalizada do item bem como laudos
de gramatura e composição dentro das variações permitidas. A empresa vencedora deverá enviar layout e modelo físico
para aprovação. TAM M
Marca: ZARDO UNIFORMES

30/12/2021 135 19625  -  Calcas  feminina  leggin  na  cor  CHUBO/GRAFITE  em  tecido  suplex  na  composição  89%
poliamida  e  11%  elastano  com  gramatura  de  360gm-  tam  G.

UN 17,00000 72,18514 1.227,15

Calcas  feminina  leggin  na  cor  CHUBO/GRAFITE  em  tecido  suplex  na  composição  89%  poliamida  e  11%  elastano  com
gramatura de 360gm. Cos de aproximadamente 8,0 cm com elástico embutido. A peça devera possuir etiqueta contendo
dados do fabricante, composição de tecido, modo de conservação e tamanho. A empresa vencedora deverá apresentar no
prazo máximo de quatro dias corridos após a realização do pregão uma amostra personalizada do item bem como laudos
de gramatura e composição dentro das variações permitidas. A empresa vencedora deverá enviar layout e modelo físico
para aprovação. TAM G
Marca: ZARDO UNIFORMES

30/12/2021 136 19626  -  Calcas  feminina  leggin  na  cor  CHUBO/GRAFITE  em  tecido  suplex  na  composição  89%
poliamida  e  11%  elastano  com  gramatura  de  360gm  -  tam.  GG

UN 9,00000 72,49177 652,43

Calcas  feminina  leggin  na  cor  CHUBO/GRAFITE  em  tecido  suplex  na  composição  89%  poliamida  e  11%  elastano  com
gramatura de 360gm. Cos de aproximadamente 8,0 cm com elástico embutido. A peça devera possuir etiqueta contendo
dados do fabricante, composição de tecido, modo de conservação e tamanho. A empresa vencedora deverá apresentar no
prazo máximo de quatro dias corridos após a realização do pregão uma amostra personalizada do item bem como laudos
de gramatura e composição dentro das variações permitidas. A empresa vencedora deverá enviar layout e modelo físico
para aprovação. TAM GG
Marca: ZARDO UNIFORMES

30/12/2021 137 19627  -  Calcas  feminina  leggin  na  cor  CHUBO/GRAFITE  em  tecido  suplex  na  composição  89%
poliamida  e  11%  elastano  com  gramatura  de  360gm-  tam.  EXG

UN 7,00000 75,22171 526,55

Calcas  feminina  leggin  na  cor  CHUBO/GRAFITE  em  tecido  suplex  na  composição  89%  poliamida  e  11%  elastano  com
gramatura de 360gm. Cos de aproximadamente 8,0 cm com elástico embutido. A peça devera possuir etiqueta contendo
dados do fabricante, composição de tecido, modo de conservação e tamanho. A empresa vencedora deverá apresentar no
prazo máximo de quatro dias corridos após a realização do pregão uma amostra personalizada do item bem como laudos
de gramatura e composição dentro das variações permitidas. A empresa vencedora deverá enviar layout e modelo físico
para aprovação. TAM EXG
Marca: ZARDO UNIFORMES

30/12/2021 138 19628  -  Calcas  feminina  leggin  na  cor  CHUBO/GRAFITE  em  tecido  suplex  na  composição  89%
poliamida  e  11%  elastano  com  gramatura  de  360gm-  tam.  EXGG

UN 1,00000 75,82506 75,83

Calcas  feminina  leggin  na  cor  CHUBO/GRAFITE  em  tecido  suplex  na  composição  89%  poliamida  e  11%  elastano  com
gramatura de 360gm. Cos de aproximadamente 8,0 cm com elástico embutido. A peça devera possuir etiqueta contendo
dados do fabricante, composição de tecido, modo de conservação e tamanho. A empresa vencedora deverá apresentar no
prazo máximo de quatro dias corridos após a realização do pregão uma amostra personalizada do item bem como laudos
de gramatura e composição dentro das variações permitidas. A empresa vencedora deverá enviar layout e modelo físico
para aprovação. TAM EXGG
Marca: ZARDO UNIFORMES

30/12/2021 139 19629  -  Bermuda  modelo  esportivo  com  elástico  elanca  lighte  100  poliéster,  com  estampa  na
perna  esquerda  –  Peritiba-SC,  COR  CINZA  MESCLATAM  01. 

UN 30,00000 21,22627 636,79

Bermuda modelo esportivo com elástico elanca lighte 100 poliéster, com estampa na perna esquerda – Peritiba-SC, COR
CINZA MESCLATAM 01. 



Licitações Adjudicadas

Município de Peritiba

Usuário: Regina Inês Brand
Chave de Autenticação Digital

1892-0594-148
Página
15 / 16http://www.peritiba.sc.gov.br

CNPJ: 82.815.085/0001-20 Fone: (49) 3453-1122
Rua Frei Bonifácio, 63 - Centro - 89.750-000 - Peritiba/ SC

prefeitura@peritiba.sc.gov.br

Marca: ZARDO UNIFORMES
30/12/2021 140 19630  -  Bermuda  modelo  esportivo  com  elástico  elanca  lighte  100  poliéster,  com  estampa  na

perna  esquerda  –  Peritiba-SC,  COR  CINZA  MESCLATAM  02
UN 45,00000 21,22627 955,18

Bermuda modelo esportivo com elástico elanca lighte 100 poliéster, com estampa na perna esquerda – Peritiba-SC, COR
CINZA MESCLATAM 02
Marca: ZARDO UNIFORMES

30/12/2021 141 19631  -  Bermuda  modelo  esportivo  com  elástico  elanca  lighte  100  poliéster,  com  estampa  na
perna  esquerda  –  Peritiba-SC,  COR  CINZA  MESCLATAM  04

UN 60,00000 21,22627 1.273,58

Bermuda modelo esportivo com elástico elanca lighte 100 poliéster, com estampa na perna esquerda – Peritiba-SC, COR
CINZA MESCLATAM 04
Marca: ZARDO UNIFORMES

30/12/2021 142 19632  -  Bermuda  modelo  esportivo  com  elástico  elanca  lighte  100  poliéster,  com  estampa  na
perna  esquerda  –  Peritiba-SC,  COR  CINZA  MESCLATAM  06

UN 55,00000 22,44287 1.234,36

Bermuda modelo esportivo com elástico elanca lighte 100 poliéster, com estampa na perna esquerda – Peritiba-SC, COR
CINZA MESCLATAM 06
Marca: ZARDO UNIFORMES

30/12/2021 143 19633  -  Bermuda  modelo  esportivo  com  elástico  elanca  lighte  100  poliéster,  com  estampa  na
perna  esquerda  –  Peritiba-SC,  COR  CINZA  MESCLATAM  08

UN 50,00000 26,08279 1.304,14

Bermuda modelo esportivo com elástico elanca lighte 100 poliéster, com estampa na perna esquerda – Peritiba-SC, COR
CINZA MESCLATAM 08
Marca: ZARDO UNIFORMES

30/12/2021 144 19634  -  Bermuda  modelo  esportivo  com  elástico  elanca  lighte  100  poliéster,  com  estampa  na
perna  esquerda  –  Peritiba-SC,  COR  CINZA  MESCLATAM  10

UN 32,00000 26,08279 834,65

Bermuda modelo esportivo com elástico elanca lighte 100 poliéster, com estampa na perna esquerda – Peritiba-SC, COR
CINZA MESCLATAM 10
Marca: ZARDO UNIFORMES

30/12/2021 145 19635  -  Bermuda  modelo  esportivo  com  elástico  elanca  lighte  100  poliéster,  com  estampa  na
perna  esquerda  –  Peritiba-SC,  COR  CINZA  MESCLATAM  12

UN 25,00000 27,59613 689,90

Bermuda modelo esportivo com elástico elanca lighte 100 poliéster, com estampa na perna esquerda – Peritiba-SC, COR
CINZA MESCLATAM 12
Marca: ZARDO UNIFORMES

30/12/2021 146 19636  -  Bermuda  modelo  esportivo  com  elástico  elanca  lighte  100  poliéster,  com  estampa  na
perna  esquerda  –  Peritiba-SC,  COR  CINZA  MESCLATAM  14

UN 20,00000 24,86619 497,32

Bermuda modelo esportivo com elástico elanca lighte 100 poliéster, com estampa na perna esquerda – Peritiba-SC, COR
CINZA MESCLATAM 14
Marca: ZARDO UNIFORMES

30/12/2021 147 19637  -  Bermuda  modelo  esportivo  com  elástico  elanca  lighte  100  poliéster,  com  estampa  na
perna  esquerda  –  Peritiba-SC,  COR  CINZA  MESCLATAM  16

UN 10,00000 30,93932 309,39

Bermuda modelo esportivo com elástico elanca lighte 100 poliéster, com estampa na perna esquerda – Peritiba-SC, COR
CINZA MESCLATAM 16
Marca: ZARDO UNIFORMES

30/12/2021 148 19638  -  Bermuda  modelo  esportivo  com  elástico  elanca  lighte  100  poliéster,  com  estampa  na
perna  esquerda  –  Peritiba-SC,  COR  CINZA  MESCLATAM  P

UN 5,00000 34,87597 174,38

Bermuda modelo esportivo com elástico elanca lighte 100 poliéster, com estampa na perna esquerda – Peritiba-SC, COR
CINZA MESCLATAM P
Marca: ZARDO UNIFORMES

30/12/2021 149 19639  -  Bermuda  modelo  esportivo  com  elástico  elanca  lighte  100  poliéster,  com  estampa  na
perna  esquerda  –  Peritiba-SC,  COR  CINZA  MESCLATAM  M

UN 5,00000 34,87597 174,38

Bermuda modelo esportivo com elástico elanca lighte 100 poliéster, com estampa na perna esquerda – Peritiba-SC, COR
CINZA MESCLATAM M
Marca: ZARDO UNIFORMES

30/12/2021 150 19640 -  Calcas  de  moletom modelo  skinny  na  cor  CHUBO/GRAFITE composição  48% algodão e
52% poliéster  com gramatura  de  360gm- tam.  P

UN 2,00000 62,48199 124,96

Calcas de moletom modelo skinny na cor CHUBO/GRAFITE composição 48% algodão e 52% poliéster com gramatura de
360gm. Punhos em ribana na cor CHUBO/GRAFITE. Cos rebatido com elástico de aproximadamente 4,0 cm com cordão. A
peça devera possuir  etiqueta contendo dados do fabricante,  composição de tecido,  modo de conservação e tamanho.  A
empresa vencedora deverá apresentar no prazo máximo de quatro dias corridos após a realização do pregão uma amostra
personalizada  do  item  bem  como  laudos  de  gramatura  e  composição  dentro  das  variações  permitidas.  A  empresa
vencedora  deverá  enviar  layout  e  modelo  físico  para  aprovação.  TAM  P
Marca: ZARDO UNIFORMES

30/12/2021 151 19641 -  Calcas  de  moletom modelo  skinny  na  cor  CHUBO/GRAFITE composição  48% algodão e
52% poliéster  com gramatura  de  360gm- tam.  M

UN 2,00000 62,48199 124,96

Calcas de moletom modelo skinny na cor CHUBO/GRAFITE composição 48% algodão e 52% poliéster com gramatura de
360gm. Punhos em ribana na cor CHUBO/GRAFITE. Cos rebatido com elástico de aproximadamente 4,0 cm com cordão. A
peça devera possuir  etiqueta contendo dados do fabricante,  composição de tecido,  modo de conservação e tamanho.  A
empresa vencedora deverá apresentar no prazo máximo de quatro dias corridos após a realização do pregão uma amostra
personalizada  do  item  bem  como  laudos  de  gramatura  e  composição  dentro  das  variações  permitidas.  A  empresa
vencedora  deverá  enviar  layout  e  modelo  físico  para  aprovação.  TAM  M
Marca: ZARDO UNIFORMES

30/12/2021 152 19642 -  Calcas  de  moletom modelo  skinny  na  cor  CHUBO/GRAFITE composição  48% algodão e
52% poliéster  com gramatura  de  360gm- tam.  G

UN 2,00000 64,60857 129,22

Calcas de moletom modelo skinny na cor CHUBO/GRAFITE composição 48% algodão e 52% poliéster com gramatura de
360gm. Punhos em ribana na cor CHUBO/GRAFITE. Cos rebatido com elástico de aproximadamente 4,0 cm com cordão. A
peça devera possuir  etiqueta contendo dados do fabricante,  composição de tecido,  modo de conservação e tamanho.  A
empresa vencedora deverá apresentar no prazo máximo de quatro dias corridos após a realização do pregão uma amostra
personalizada  do  item  bem  como  laudos  de  gramatura  e  composição  dentro  das  variações  permitidas.  A  empresa
vencedora  deverá  enviar  layout  e  modelo  físico  para  aprovação.  TAM  G
Marca: ZARDO UNIFORMES

30/12/2021 153 19643 -  Calcas  de  moletom modelo  skinny  na  cor  CHUBO/GRAFITE composição  48% algodão e
52% poliéster  com gramatura  de  360gm -  tam.  GG

UN 2,00000 67,03189 134,06

Calcas de moletom modelo skinny na cor CHUBO/GRAFITE composição 48% algodão e 52% poliéster com gramatura de
360gm. Punhos em ribana na cor CHUBO/GRAFITE. Cos rebatido com elástico de aproximadamente 4,0 cm com cordão. A
peça devera possuir  etiqueta contendo dados do fabricante,  composição de tecido,  modo de conservação e tamanho.  A
empresa vencedora deverá apresentar no prazo máximo de quatro dias corridos após a realização do pregão uma amostra
personalizada  do  item  bem  como  laudos  de  gramatura  e  composição  dentro  das  variações  permitidas.  A  empresa
vencedora  deverá  enviar  layout  e  modelo  físico  para  aprovação.  TAM  GG
Marca: ZARDO UNIFORMES

30/12/2021 154 19644 -  Calcas  de  moletom modelo  skinny  na  cor  CHUBO/GRAFITE composição  48% algodão e
52% poliéster  com gramatura  de  360gm -  tam.  EXGG

UN 1,00000 66,42853 66,43

Calcas de moletom modelo skinny na cor CHUBO/GRAFITE composição 48% algodão e 52% poliéster com gramatura de
360gm. Punhos em ribana na cor CHUBO/GRAFITE. Cos rebatido com elástico de aproximadamente 4,0 cm com cordão. A
peça devera possuir  etiqueta contendo dados do fabricante,  composição de tecido,  modo de conservação e tamanho.  A
empresa vencedora deverá apresentar no prazo máximo de quatro dias corridos após a realização do pregão uma amostra
personalizada  do  item  bem  como  laudos  de  gramatura  e  composição  dentro  das  variações  permitidas.  A  empresa
vencedora  deverá  enviar  layout  e  modelo  físico  para  aprovação.  TAM  EXGG
Marca: ZARDO UNIFORMES

Total Adjudicado (R$): 129.115,01

Total de licitações adjudicadas: 1 Total Geral Adjudicado (R$): 129.115,01
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