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OBJETO: A presente licitação tem por objeto a aquisição de camisetas destinadas a realização do 

evento do “PRIMEIRO TRATORAÇO DE PERITIBA”, conforme especificações constantes no 

Anexo I deste edital. 1.2. A confecção da arte será encaminhada a licitante vencedora, para 

impressão.   

 

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS 

 

No dia 05/07/2022, às 08h01 horas, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 

reuniram-se o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designada pelo(a) Decreto nº 19/2022 de 31/01/2022, 

para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou 

execução dos itens descritos na Licitação nº. PE08/2022, na modalidade de Pregão Eletrônico. 

 

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros 

fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer 

discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo: 

 
 3142 - FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA (01.194.890/0001-82) 
Item Material/Serviço Unid. 

medida 
Marca Quantidade Valor 

unitário 

(R$) 

Valor 

total 

(R$) 
1 20097 - Camiseta gola em formato "U", manga curta 

(conforme anexo).  

Camiseta gola em formato "U", manga curta (conforme 

anexo). A peça deverá ser confeccionada em tecido dry 

100 % poliéster, com gramatura de 155 gramas. A 

camiseta deverá ser personalizada conforme modelo 

em anexo, 100% em sublimação (Cor preta com 

estampa na frente em cores diversas, conforme imagem 

em anexo), nas costas deve constar a inscrição na parte 

superior em formato de meia lua; 1º TRATORAÇO 

2022, em negrito e caixa alta na cor amarelo queimado, 

e na parte inferior a inscrição, PERITIBA/SC em 

negrito e caixa alta na cor amarelo queimado, na 

manga esquerda a Bandeira do Município. Tamanhos 

M, G, GG, EXG (quantidades de cada tamanho a serem 

definidas). A confecção deverá atender as normas 

atuais da ABNT, quanto as medidas e instruções de 

cuidado com o produto. 

UN Própria 130  18,50  2.405,00 

Total (R$):  2.405,00 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente 

ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes. 

 

Peritiba-SC, 05/07/2022. 

 

Assinaturas 

REPRESENTANTE(S) DA(S) EMPRESA(S) PREGOEIRO E A EQUIPE DE APOIO 
 

_____________________________________ 

FERNANDA M S DEUS 

RODISTON CORREIA DE SOUZA & CIA LTDA 
 

_____________________________________ 

GEAN DA SILVA MENA 
FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA 

 

_____________________________________ 
Marina Testa 

M.TESTA CONFECCAO 

 

 
_____________________________________ 

Pregoeiro 

REGINA INÊS BRAND LAZZARIN 
 

_____________________________________ 

LIZIANE KLEIN GAERTNER 
 

_____________________________________ 

MARCIO MARASCHINI 
 

_____________________________________ 

MARCIANE DAISE WUADEN FINGER 
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_____________________________________ 
CRISTIANE MELO SILVA 

CRISTIANE MELO SILVA 99921995391 

 

 

 

 

 


