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ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DA CONCORRÊNCIA  Nº. 2021/ 5010002-02 (SRP) 

Ata de abertura das propostas 02 (propostas) referente à Concorrência n.º 2021/5010002-02, do 

tipo menor preço unitário, para “REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO 

PERSONALIZADO (Calças, camisetas, jaquetas, moletons, jalecos e vestuário 

esportivo) ”, e de acordo com o que prescreve a Lei 8.666, de 21/06/93, alterada por legislação 

posterior. A Comissão de Licitações, designada pela Ordem de Serviço n.º 01/2021, do dia primeiro do 

mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, do Diretor Presidente da FATEC, constituída pelas 

funcionárias, ELIANA HOFFMANN, Presidente, MAIARA DA SILVA, membro, VANISE 

CRISTINA STEFANELLO RIGHI membro suplente reuniram-se às às quatorze horas do dia doze do 

mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, para abertura dos envelopes 02 (propostas), 

apresentou proposta a empresa: VOLCANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP já 

habilitada anteriormente. Declaramos FRACASSADOS os itens 22,23, 24, 25, 26, 27 e 28 por não ter 

cotação. Declaramos VENCEDORA a empresa VOLCANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – 

EPP para os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. E 

nada mais a constar, foi lavrada a presente ata que vai assinada pela Comissão de Licitações e segue 

para parecer técnico do coordenador do projeto.   

 

 

_____________________                                  _______________________ 

Eliana  Hoffmann                     Maiara da Silva 

Presidente                                     Membro 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

__________________________                                                                     

Vanise Cristina Stefanello Righi                         

Membro                           

 

 

 



FATEC - FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIÊNCIA

AVENIDA RORAIMA, 1000, Prédio 66 - UFSM CEP 97105-900, Santa Maria - RS

CNPJ: 89.252.431/0001-59 - Telefone: (55) 3226-6900 - Fax: (55) 3226-6911

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS. PROCESSO: CR2021/5010002-02

Nr. Lote: 1  Nr. Item: 1  Descrição Item: Calça esportiva em tecido chimpa 100% poliéster - Calça com bolsos 

embutidos nas laterais, cós com elástico, barras com costuras retilíneas e duplas nos acabamentos. 

As calças serão solicitadas em cores sortidas, nos tamanhos P, M, G, GG e XGG, com personalização em serigrafia 

conforme arte a ser enviada após a licitação. Pedidos por lote de no mínimo 30 unidades. As empresas devem 

apresentar amostra do produto nos tamanhos P, M, G, GG e XGG, e da serigrafia compatíveis com as especificações 

solicitadas.

Classif.Valor Unitário R$NomeCPF/CNPJ Unidade
03.655.884/0001-00 VOLCANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EP  49,88 SimUnid.

Nr. Lote: 1  Nr. Item: 2  Descrição Item: Camiseta manga curta 100 % poliéster - Personalizada com processo de 

sublimação. Arte enviada após a licitação em tamanho aproximado de 30cm x 30cm, modelos variados. As camisetas 

serão solicitadas em tamanhos variados do P ao XGG adulto. A quantidade de camisetas por cores e tamanhos será 

solicitada pela Grife UFSM após conclusão da licitação. Pedidos por lote de no mínimo 30 unidades, incluindo cores e 

tamanhos variados. As camisetas devem vir acondicionadas em sacos plásticos individuais e identificadas por seus 

tamanhos. As empresas devem apresentar amostra do produto nos tamanhos P, M, G, GG e XGG, e da 

personalização compatíveis com as especificações solicitadas.

Classif.Valor Unitário R$NomeCPF/CNPJ Unidade
03.655.884/0001-00 VOLCANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EP  32,28 SimUnid.

Nr. Lote: 1  Nr. Item: 3  Descrição Item: Camiseta manga curta 100% algodão - Fio 30.1 penteado, com tramas 

fechadas, sem transparência, reforço de costura nos ombros. Camiseta deve vir personalizada conforme arte enviada 

após a licitação em serigrafia/plastigel até 4 cores, tamanho aproximado de 30x30 cm, modelos variados. As camisetas 

serão solicitadas em cores sortidas e tamanhos variados do P ao XGG adulto . A quantidade de camisetas por cores e 

tamanhos será solicitada pela Grife UFSM após conclusão da licitação. Pedidos por lote de no mínimo 30 unidades, 

incluindo cores e tamanhos variados. As camisetas devem vir acondicionadas em sacos plásticos individuais e 

identificadas por seus tamanhos. As empresas devem apresentar amostra do produto nos tamanhos P, M, G, GG e 

XGG, e da serigrafia/plastigel compatíveis com as especificações solicitadas.

Classif.Valor Unitário R$NomeCPF/CNPJ Unidade
03.655.884/0001-00 VOLCANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EP  35,45 SimUnid.

Nr. Lote: 1  Nr. Item: 4  Descrição Item: Camiseta manga curta em meia-malha poliviscose - Primeira linha, 67% 

poliéster, 33% viscose, fio 30.1, gramatura de 150 g/m2. Tecido com tratamento anti-pilling. Gola redonda, com 

acabamento em ribana sanfonada na cor da camiseta. Costuras retilíneas e duplas nas mangas e nos acabamentos. 

Camiseta deve vir personalizada conforme arte enviada após a licitação, a arte será em até 4 cores (serigrafia) ou em 1 

cor (plastigel), tamanho aproximado de 20cm x 20cm e modelos variados. As camisetas serão solicitadas em cores 

sortidas; os tamanhos irão variar do P ao GG adulto. A quantidade de camisetas por cores e tamanhos será solicitada 

pela Grife UFSM após conclusão da licitação. Pedidos por lote de no mínimo 30 unidades, incluindo cores e tamanhos 

variados. As camisetas devem vir acondicionadas em sacos plásticos individuais e identificadas por seus tamanhos. As 

empresas devem apresentar amostra do produto nos tamanhos P, M, G, GG e XGG e da serigrafia/plastigel 

compatíveís com as especificações solicitadas.

Classif.Valor Unitário R$NomeCPF/CNPJ Unidade
03.655.884/0001-00 VOLCANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EP  29,53 SimUnid.

Nr. Lote: 1  Nr. Item: 5  Descrição Item: Camiseta baby look gola pólo manga curta em tecido 50% algodão e 50% 

poliéster em malha pique - Gola, punho e acabamentos com costuras retilínea na cor da camisa, 3 botões no peitilho, 

costuras retilíneas e dupla nos acabamentos. Camisa deve vir personalizada em serigrafia/plastigel, conforme arte 

enviada após a licitação, tamanho aproximado 6cm x 6cm e 10cm x 10cm. As camisetas serão solicitadas em cores 

sortidas, os tamanhos irão variar do P ao GG adulto. A quantidade de camisetas por cores e tamanhos será solicitada 

pela Grife UFSM após conclusão da licitação. Pedidos por lote de no mínimo 30 unidades, incluindo cores e tamanhos 

variados. As camisetas devem vir acondicionadas em sacos plásticos individuais e identificadas por seus tamanhos. As 

empresas devem apresentar amostra do produto nos tamanhos P, M, G e GG, e da serigrafia/plastigel compatíveis 

com as especificações solicitadas.

Classif.Valor Unitário R$NomeCPF/CNPJ Unidade
03.655.884/0001-00 VOLCANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EP  41,54 SimUnid.

Impresso em: 18/11/2021 - 11:34:44 Página 1 de 5www.fatecsm.org.br



FATEC - FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIÊNCIA

AVENIDA RORAIMA, 1000, Prédio 66 - UFSM CEP 97105-900, Santa Maria - RS

CNPJ: 89.252.431/0001-59 - Telefone: (55) 3226-6900 - Fax: (55) 3226-6911

Nr. Lote: 1  Nr. Item: 6  Descrição Item: Camiseta gola pólo manga curta em tecido 50% algodão e 50% poliéster, em 

malha pique - Gola, punho e acabamentos com costuras retilínea na cor da camisa, com 3 botões no peitilho, costuras 

retilíneas e dupla nos acabamentos. Camiseta deve vir personalizada em serigrafia/plastigel, conforme arte enviada 

após a licitação, tamanho aproximado 6cm x 6cm e 10cm x 10cm. As camisetas serão solicitadas em cores sortidas, 

os tamanhos irão variar do P ao XGG adulto. A quantidade de camisetas por cores e tamanhos será solicitada pela 

Grife UFSM após conclusão da licitação. Pedidos por lote de no mínimo 30 unidades, incluindo cores e tamanhos 

variados. As camisetas devem vir acondicionadas em sacos plásticos individuais e identificadas por seus tamanhos. As 

empresas devem apresentar amostra do produto nos tamanhos P, M, G, GG e XGG, modelo masculino, e da 

serigrafia/plastigel compatíveis com as especificações solicitadas.

Classif.Valor Unitário R$NomeCPF/CNPJ Unidade
03.655.884/0001-00 VOLCANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EP  41,54 SimUnid.

Nr. Lote: 1  Nr. Item: 7  Descrição Item: Camiseta gola pólo manga curta tecido 100% algodão - Gola, punho e 

acabamentos com costuras retilínea na cor da camisa, com 3 botões no peitilho, costuras retilíneas e dupla nos 

acabamentos. Camiseta deve vir personalizada em serigrafia/plastigel, conforme arte enviada após a licitação, 

tamanho aproximado 6cm x 6cm e 10cm x 10cm. As camisetas serão solicitadas em cores sortidas, os tamanhos irão 

variar do P ao XGG adulto. A quantidade de camisetas por cores e tamanhos será solicitada pela Grife UFSM após 

conclusão da licitação. Pedidos por lote de no mínimo 30 unidades, incluindo cores e tamanhos variados. As camisetas 

devem vir acondicionadas em sacos plásticos individuais e identificadas por seus tamanhos. As empresas devem 

apresentar amostra do produto nos tamanhos P, M, G, GG e XGG, modelo masculino, e da serigrafia/plastigel 

compatíveis com as especificações solicitadas.

Classif.Valor Unitário R$NomeCPF/CNPJ Unidade
03.655.884/0001-00 VOLCANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EP  46,44 SimUnid.

Nr. Lote: 1  Nr. Item: 8  Descrição Item: Camiseta baby look manga curta em meia-malha poliviscose, primeira linha, 

67% poliéster, 33% viscose, fio 30.1, gramatura de 150 g/m2. - Tecido com tratamento anti-pilling. Gola V, com 

acabamento em ribana sanfonada na cor da camiseta. Costuras retilíneas e duplas nas mangas e nos acabamentos. 

Camiseta deve vir personalizada conforme arte enviada após a licitação, a arte será em até 4 cores (serigrafia) ou em 1 

cor (plastigel), tamanho aproximado de 20cm x 20cm e modelos variados. As camisetas serão solicitadas em cores 

sortidas; os tamanhos irão variar do P ao GG adulto. A quantidade de camisetas por cores e tamanhos será solicitada 

pela Grife UFSM após conclusão da licitação. Pedidos por lote de no mínimo 30 unidades, incluindo cores e tamanhos 

variados. As camisetas devem vir acondicionadas em sacos plásticos individuais e identificadas por seus tamanhos. As 

empresas devem apresentar amostra do produto nos tamanhos P, M, G e GG e da serigrafia/plastigel compatíveís com 

as especificações solicitadas.

Classif.Valor Unitário R$NomeCPF/CNPJ Unidade
03.655.884/0001-00 VOLCANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EP  29,08 SimUnid.

Nr. Lote: 1  Nr. Item: 9  Descrição Item: Camiseta baby look manga curta em tecido 100% algodão - Fio 30.1 

penteado, com tramas fechadas, sem transparência, reforço de costura nos ombros. Gola V, com acabamento em 

ribana sanfonada na cor da camiseta. Costuras retilíneas e duplas nas mangas e nos acabamentos. Camiseta deve vir 

personalizada conforme arte enviada após a licitação, a arte será em até 4 cores serigrafia/plastigel, tamanho 

aproximado de 20cm x 20cm e modelos variados. As camisetas serão solicitadas em cores sortidas; os tamanhos irão 

variar do P ao GG adulto. A quantidade de camisetas por cores e tamanhos será solicitada pela Grife UFSM após 

conclusão da licitação. Pedidos por lote de no mínimo 30 unidades, incluindo cores e tamanhos variados. As camisetas 

devem vir acondicionadas em sacos plásticos individuais e identificadas por seus tamanhos. As empresas devem 

apresentar amostra do produto nos tamanhos P, M, G e GG e da serigrafia/plastigel compatíveís com as 

especificações solicitadas.

Classif.Valor Unitário R$NomeCPF/CNPJ Unidade
03.655.884/0001-00 VOLCANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EP  46,44 SimUnid.

Nr. Lote: 1  Nr. Item: 10  Descrição Item: Camiseta manga longa em 100% algodão fio 30.1 penteado - Com tramas 

fechadas, sem transparência, reforço de costura nos ombros. Gola redonda (careca), com acabamento em ribana 

sanfonada na cor da camiseta. Costuras retilíneas e duplas nas mangas e nos acabamentos. Camiseta deve vir 

personalizada conforme arte enviada após a licitação, a arte será em 4 cores (serigrafia) ou em 1 cor (plastigel), 

tamanho aproximado de 20cm x 20cm, modelos variados. As camisetas serão solicitadas em cores sortidas; os 

tamanhos irão variar do P ao XGG adulto. A quantidade de camisetas por cores e tamanhos será solicitada pela Grife 

UFSM após conclusão da licitação. Pedidos por lote de no mínimo 30 unidades, incluindo cores e tamanhos variados. 

As camisetas devem vir acondicionadas em sacos plásticos individuais e identificadas por seus tamanhos. As 

empresas devem apresentar amostra do produto nos tamanhos P, M, G, GG e XGG, e da serigrafia/plastigel 

compatíveis com as especificações solicitadas.

Classif.Valor Unitário R$NomeCPF/CNPJ Unidade
03.655.884/0001-00 VOLCANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EP  42,37 SimUnid.

Impresso em: 18/11/2021 - 11:34:44 Página 2 de 5www.fatecsm.org.br
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Nr. Lote: 1  Nr. Item: 11  Descrição Item: Camiseta manga longa em meia-malha poliviscose - Primeira linha, 67% 

poliéster, 33% viscose, fio 30.1, gramatura de 150 g/m2. Tecido com tratamento antipilling. Gola redonda (careca), com 

acabamento em ribana sanfonada na cor da camiseta. Costuras retilíneas e duplas nas mangas e nos acabamentos. 

Camiseta deve vir personalizada conforme arte enviada após a licitação, a arte será em 4 cores (serigrafia) ou em 1 cor 

(plastigel), tamanho aproximado de 20cm x 20cm, modelos variados. As camisetas serão solicitadas em cores sortidas; 

os tamanhos irão variar do P ao XGG adulto. A quantidade de camisetas por cores e tamanhos será solicitada pela 

Grife UFSM após conclusão da licitação. Pedidos por lote de no mínimo 30 unidades, incluindo cores e tamanhos 

variados. As camisetas devem vir acondicionadas em sacos plásticos individuais e identificadas por seus tamanhos. As 

empresas devem apresentar amostra do produto nos tamanhos P, M, G, GG e XGG, e da serigrafia/plastigel 

compatíveis com as especificações solicitadas.

Classif.Valor Unitário R$NomeCPF/CNPJ Unidade
03.655.884/0001-00 VOLCANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EP  36,64 SimUnid.

Nr. Lote: 1  Nr. Item: 12  Descrição Item: Camiseta dry-fit 100% poliéster - Camiseta deve vir personalizada conforme 

arte enviada após a licitação, a arte será em até 4 cores (serigrafia), tamanho aproximado de 20cm x 20cm, modelos 

variados. As camisetas serão solicitadas em cores sortidas, os tamanhos irão

variar do P ao XGG adulto. A quantidade de camisetas por cores e tamanhos será solicitada pela Grife UFSM após 

conclusão da licitação. Pedidos por lote de no mínimo 30 unidades, incluindo cores e tamanhos variados. As camisetas 

devem vir acondicionadas em sacos plásticos individuais e identificadas por seus tamanhos. As empresas devem 

apresentar amostra do produto nos tamanhos P, M, G, GG e XGG, e da serigrafia compatíveis com as especificações 

solicitadas.

Classif.Valor Unitário R$NomeCPF/CNPJ Unidade
03.655.884/0001-00 VOLCANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EP  25,32 SimUnid.

Nr. Lote: 1  Nr. Item: 13  Descrição Item: Camiseta regata em meia-malha poliviscose - Primeira linha, 67% poliéster, 

33% viscose, fio 30.1, gramatura de 150 g/m2. Tecido com tratamento antipilling. Gola redonda (careca), com 

acabamento em ribana sanfonada na cor da camiseta. Costuras retilíneas e duplas nas mangas e nos acabamentos. 

Camiseta deve vir personalizada conforme arte enviada após a licitação, a arte será em 4 cores (serigrafia) ou em 1 cor 

(plastigel), tamanho aproximado de 20cm x 20cm, modelos variados. As camisetas serão solicitadas em cores sortidas; 

os tamanhos irão variar do P ao XGG adulto. A quantidade de camisetas por cores e tamanhos será solicitada pela 

Grife UFSM após conclusão da licitação. Pedidos por lote de no mínimo 30 unidades, incluindo cores e tamanhos 

variados. As camisetas devem vir acondicionadas em sacos plásticos individuais e identificadas por seus tamanhos. As 

empresas devem apresentar amostra do produto nos tamanhos P, M, G, GG e XGG, e da serigrafia/plastigel 

compatíveis com as especificações solicitadas.

Classif.Valor Unitário R$NomeCPF/CNPJ Unidade
03.655.884/0001-00 VOLCANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EP  26,17 SimUnid.

Nr. Lote: 1  Nr. Item: 14  Descrição Item: Jaleco algodão - Jaleco tradicional na cor branca, unissex, manga curta e 

manga longa, confeccionado em tecido 100% algodão, gramatura 200g/m², com gola tradicional, com 3 bolsos na 

frente (2 inferiores e 1 bolso no lado esquerdo superior com bordado do brasão da UFSM em 4 cores medindo 10cm x 

10cm), com 5 botões, comprimento longo 7/8, com abertura lateral na altura dos bolsos inferiores, cinto traseiro preso 

somente nas laterais, na cor branca e mesmo tecido, nos tamanhos PP, P, M, G, GG, XGG. O jaleco poderá ser 

solicitado com punho justo, em elástico ou botão. A quantidade de jalecos por tamanhos será solicitada após conclusão 

da licitação. Pedidos por lote de no mínimo 30 unidades. As empresas devem apresentar amostra do produto e do 

bordado compatíveis com as especificações solicitadas.

Classif.Valor Unitário R$NomeCPF/CNPJ Unidade
03.655.884/0001-00 VOLCANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EP  74,70 SimUnid.

Nr. Lote: 1  Nr. Item: 15  Descrição Item: Jaleco microfibra  - Jaleco tradicional na cor branca, unissex, manga curta e 

manga longa, confeccionado em tecido microfibra, 100% poliéster, gramatura 114g/m², com gola tradicional, com 3 

bolsos na frente, 2 inferiores e 1 bolso no lado esquerdo superior com bordado do brasão da UFSM em 4 cores 

medindo 10cm x 10cm, com 5 botões, comprimento longo 7/8, com abertura lateral na altura dos bolsos inferiores, 

cinto traseiro preso somente nas laterais, na cor branca, nos tamanhos PP, P, M, G, GG, XGG. O jaleco poderá ser 

solicitado com punho justo, em elástico ou botão. A quantidade de jalecos por tamanhos será solicitada após conclusão 

da licitação. Pedidos por lote de no mínimo 30 unidades. As empresas devem apresentar amostra do produto e do 

bordado compatíveis com as especificações solicitadas.

Classif.Valor Unitário R$NomeCPF/CNPJ Unidade
03.655.884/0001-00 VOLCANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EP  54,02 SimUnid.

Impresso em: 18/11/2021 - 11:34:44 Página 3 de 5www.fatecsm.org.br
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Nr. Lote: 1  Nr. Item: 16  Descrição Item: Jaqueta em nylon leve, impermeável - Inclui dois bolsos laterais. Jaqueta 

com costuras retílineas, acabamentos e zíper de alta qualidade. Personalizadas com bordado em 4 cores, tamanho 

aproximado de 20cm x 20cm, conforme arte a ser enviada após a licitação. As jaquetas serão solicitadas nos modelos 

masculino e feminino, nas cores preta, azul marinho, cinza grafite e verde escuro os tamanhos irão variar do P ao GG 

adulto. A quantidade de jaquetas por cores e tamanhos será solicitada pela Grife UFSM após conclusão da licitação . As 

jaquetas devem vir acondicionadas em sacos plásticos individuais e identificadas por seus tamanhos. Serão solicitadas 

em lotes de no mínimo 20 unidades, incluindo cores e tamanhos variados. As empresas devem apresentar amostra do 

produto, nos tamanhos P, M, G e GG, nos modelos masculino e feminino e do bordado compatíveis com as 

especificações solicitadas.

Classif.Valor Unitário R$NomeCPF/CNPJ Unidade
03.655.884/0001-00 VOLCANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EP  100,04 SimUnid.

Nr. Lote: 1  Nr. Item: 17  Descrição Item: Jaqueta esportiva em tecido chimpa 100% poliéster - Jaqueta com bolsos 

tradicionais na frente, gola alta, fechamento com zíper de alta qualidade, mangas e corpo com acabamento de ribana 

sanfonada, barras com costuras retilíneas e duplas nos acabamentos. As jaquetas serão solicitadas em cores sortidas, 

nos tamanhos P, M, G, GG e XGG, com personalização em serigrafia tamanho aproximado de 20cm x 20cm, conforme 

arte a ser enviada após a licitação. Serão solicitadas em lotes de no mínimo 20 unidades. As empresas devem 

apresentar amostra do produto nos tamanhos P, M, G, GG e XGG, e da serigrafia compatíveis com as especificações 

solicitadas.

Classif.Valor Unitário R$NomeCPF/CNPJ Unidade
03.655.884/0001-00 VOLCANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EP  103,68 SimUnid.

Nr. Lote: 1  Nr. Item: 18  Descrição Item: Jaquetas em nylon paraqueda impermeável - Fio 100% poliamida rhodia 

com forro failete e fibra 0,15. Inclui dois bolsos laterais. Jaqueta com costuras retílineas, acabamentos e zíper de alta 

qualidade. Personalizadas com bordado em 4 cores, tamanho aproximado de 20cm x 20cm, conforme arte a ser 

enviada após a licitação. As jaquetas serão solicitadas nos modelos masculino e feminino, nas cores preta, azul 

marinho, cinza grafite e verde escuro os tamanhos irão variar do P ao GG adulto . A quantidade de jaquetas por cores e 

tamanhos será solicitada pela Grife UFSM após conclusão da licitação. As jaquetas devem vir acondicionadas em 

sacos plásticos individuais e identificadas por seus tamanhos. As jaquetas serão solicitadas em lotes de no mínimo 20 

unidades, incluindo cores e tamanhos variados. As empresas devem apresentar amostra do produto, nos tamanhos P, 

M, G e GG, nos modelos masculino e feminino e do bordado compatíveis com as especificações solicitadas.

Classif.Valor Unitário R$NomeCPF/CNPJ Unidade
03.655.884/0001-00 VOLCANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EP  157,53 SimUnid.

Nr. Lote: 1  Nr. Item: 19  Descrição Item: Jaqueta em moletom em malha 50% algodão e 50% poliéster - Apeluciado 

por dentro, com capuz e com zíper. Inclui dois bolsos laterais. Moletom com costuras retílineas, acabamentos e zíper 

de alta qualidade. Os moletons devem vir bordados conforme arte em 4 cores, tamanho aproximado de 20cm x 20cm, 

a arte será enviada após a licitação. Os moletons serão solicitados nas cores cinza, azul marinho, preto e vermelho. 

Serão solicitados dos tamanhos PP ao XGG adultos, modelos masculino e feminino. As jaquetas devem vir 

acondicionados em sacos plásticos individuais e identificados por seus tamanhos. Os moletons serão solicitados em 

lotes de no mínimo 20 unidades, incluindo cores e tamanhos variados. As empresas devem apresentar amostra do 

produto nos tamanhos PP, P, M, G, GG e XGG, nos modelos masculino e feminino e da gravação compatíveis com as 

especificações solicitadas.

Classif.Valor Unitário R$NomeCPF/CNPJ Unidade
03.655.884/0001-00 VOLCANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EP  85,45 SimUnid.

Nr. Lote: 1  Nr. Item: 20  Descrição Item: Moletom em malha 50% algodão e 50% poliéster - Apeluciado por dentro. 

Moletom sem capuz, gola careca, com costuras retílineas, acabamentos de alta qualidade. Os moletons devem vir 

bordados conforme arte em 4 cores, tamanho aproximado de 20cm x 20cm, a arte será enviada após a licitação. Os 

moletons serão solicitados nas cores cinza, azul marinho, preto e vermelho. Serão solicitados dos tamanhos PP ao 

XGG adultos, modelos masculino e feminino. Os moletons devem vir acondicionados em sacos plásticos individuais e 

identificados por seus tamanhos. Os moletons serão solicitados em lotes de no mínimo 20 unidades, incluindo cores e 

tamanhos variados. As empresas devem apresentar amostra do produto nos tamanhos PP, P, M, G, GG e XGG, nos 

modelos masculino e feminino e da gravação compatíveis com as especificações solicitadas.

Classif.Valor Unitário R$NomeCPF/CNPJ Unidade
03.655.884/0001-00 VOLCANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EP  74,82 SimUnid.
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Nr. Lote: 1  Nr. Item: 21  Descrição Item: Moletom canguru – em malha 50% algodão e 50% poliéster - Apeluciado 

por dentro, com capuz. Inclui dois bolsos laterais estilo canguru. Moletom com costuras retílineas e acabamentos de 

alta qualidade. Os moletons devem vir bordados conforme arte em até 4 cores, tamanho aproximado de 20cm x 20cm, 

a arte será enviada após a licitação. Os moletons serão solicitados nas cores cinza, azul marinho, preto e vermelho. 

Serão solicitados dos tamanhos PP ao XGG adultos, modelos masculino e feminino. Os moletons devem vir 

acondicionados em sacos plásticos individuais e identificados por seus tamanhos. Os moletons serão solicitados em 

lotes de no mínimo 20 unidades, incluindo cores e tamanhos variados. As empresas devem apresentar amostra do 

produto nos tamanhos PP, P, M, G, GG e XGG, nos modelos masculino e feminino, e da gravação compatíveis com as 

especificações solicitadas.

Classif.Valor Unitário R$NomeCPF/CNPJ Unidade
03.655.884/0001-00 VOLCANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EP  82,28 SimUnid.
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