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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREGÃO ELETRÔNICO

CONS. INTERM. SAUDE DA MICRO REGIAO DA AMURES

Nr.: 13/2021

CNPJ:
07.383.800/0001-88
Telefone: (49) 3251-3700
Endereço: R. Nossa Sra. dos Prazeres, 62 - Centro
CEP:
88502-230 - Lages

Processo Adm.:
Data do Processo:

14/2021
22/11/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:
01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:
14/2021
13/2021 - PE
Pregão eletrônico
O presente pregão tem por objeto o registro de preço para eventual aquisição de
uniformes, listados no ANEXO I deste edital para o uso do CISAMURES.

Participante: FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
Item

Especificação

1

CAMISA POLO - Camisa polo na cor preta PP, P, M, G, GG, confeccionada 80,000
em tecido piquet inglês 100% poliéster, botões n° 18, com bordado da logo
do CISAMURES no lado esquerdo do peito. Botões preto; Bordado: logo em
vermelho e branco.

2

Qtd.

Unidade

Assinado por 1 pessoa: BEATRIZ BLEYER RODRIGUES MONTEMEZZO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamures.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 78FA-97C3-96FD-A010

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:
c) Modalidade:
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação:

Valor Unitário

Valor Total

UNID

46,25

3.700,00

JALECO PRETO - Jaleco na cor preta PP, P, M, G, GG de tecido gabardine, 21,000
elastano e poliéster, gola padre com viés bordô, fechamento frontal em botão
preto n° 24, dois bolsos frontais, manga longa e bordado com a logo do
CISAMURES branca e vermelha na parte superior a esquerda.

UNID

72,14

1.514,94

3

JALECO BORDO - Jaleco na cor bordô PP, P, M, G, GG de tecido 24,000
gabardine, elastano e poliéster, gola padre com viés preto, fechamento
frontal em botão preto n° 24, dois bolsos frontais, manga longa e bordado
com a logo do CISAMURES branca e vermelha na parte superior a
esquerda.

UNID

79,58

1.909,92

4

BOTA DE SEGURANCA - Bota de segurança confeccionada em couro; 12,000
Biqueira de Aço; Fechamento em elástico nas laterais; Palmilha de
montagem em EVA; Solado em PU Bidensidade bicolor com sistema de
absorção de impacto, injetado diretamente ao cabedal. Solado Constituído
de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal,
sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de
0,4g/cm3 proporcionando maior conforto; e 2ª camada (sola) mais compacta
com densidade de 0,9 g/ cm3, resistente a objetos cortantes, perfurantes e a
abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de
3mm de altura e 6mm de largura. Forro de Gáspea e Suador Tecido não
tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm. Biqueira Aço
carbono 1045 resistente ao impacto de 200J, com espessura de 1,5mm e
pintura eletrostática anticorrosiva.

UNID

54,63

655,56

5

JAQUETA PRETA - Jaqueta na cor preta PP, P, M, G, GG em tecido aspen 60,000
matelado, forro de microfibra 100% com zíper dentado, bolso nas laterais,
um bolso interno, manga removível, capuz removível e bordado branco e
vermelho com a logo do CISAMURES no lado esquerdo na parte superior

UNID

172,96

10.377,60

6

SUETER PRETO - Suéter na cor preta PP, P, M, G, GG confeccionado em lã 80,000
100% acrílico, gola redonda, mangas longas e bordado com a logo do
CISAMURES vermelho e branco no lado esquerdo na parte superior.

UNID

71,25

5.700,00

Total do Participante:
Total Geral:
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Lages, 07 de Dezembro de 2021
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