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TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Prefeitura Municipal de Coelho Neto

Registro de Preços Eletrônico - 021/2022

Resultado da Adjudicação
Item: 0017
Descrição: MOCHILA PEQUENA: resistente, na cor azul marinho com detalhes externos brancos, medidas em cm: largura: 25,0 / altura: 30,0 /

profundidade: 14,0, material: poliéster 600 plastificado impermeável, almofadada: nas costas para maior conforto e isolante contra
impactos com espuma PAC 4mm forrada em nylon resinado e costurada para melhor fixação, bolso externo:02 frente com abertura nas
laterais em zíper e 01 sobre bolso em tela com detalhes cordão 5/2 na cor branco, alça de mão: em cadarço 30 mm com reforço nas
laterais e munhequeira emborrachada, alça de costas: almofadada com espuma, revestida de poliéster cadarço 30mm, confortável,
com regulagem de tamanho, fecho de correr: zíper grande, reforçado, cobertos para maior segurança e com puxadores em cordão,
extremidade do puxador com fixação resistente, acabamento interno: em viés, cobrindo todas as emendas, gravação em serigrafia com
brasão do município: 1 policromia(s) com até 380cm², fotolito incluso: para policromia, 1 unidade(s) com até 380cm² costura: material
costurado com fio 60 de nylon, e ponto fixo.

Quantidade: 1.763
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 92,46
Valor Final: 24,99
Valor Total: 44.057,37
Adjudicado em: 07/07/2022 - 17:34:38
Adjudicado por: MAURICIO ROCHA DAS CHAGAS
Nome da Empresa: ELO CRIACOES TEXTIL LTDA (33.948.013/0001-46)
Modelo: PRÓPRIO

Item: 0018
Descrição: MOCHILA PEQUENA: resistente, na cor azul marinho com detalhes externos brancos, medidas em cm: largura: 25,0 / altura: 30,0 /

profundidade: 14,0, material: poliéster 600 plastificado impermeável, almofadada: nas costas para maior conforto e isolante contra
impactos com espuma PAC 4mm forrada em nylon resinado e costurada para melhor fixação, bolso externo:02 frente com abertura nas
laterais em zíper e 01 sobre bolso em tela com detalhes cordão 5/2 na cor branco, alça de mão: em cadarço 30 mm com reforço nas
laterais e munhequeira emborrachada, alça de costas: almofadada com espuma, revestida de poliéster cadarço 30mm, confortável,
com regulagem de tamanho, fecho de correr: zíper grande, reforçado, cobertos para maior segurança e com puxadores em cordão,
extremidade do puxador com fixação resistente, acabamento interno: em viés, cobrindo todas as emendas, gravação em serigrafia com
brasão do município: 1 policromia(s) com até 380cm², fotolito incluso: para policromia, 1 unidade(s) com até 380cm² costura: material
costurado com fio 60 de nylon, e ponto fixo.

Quantidade: 587
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 92,46
Valor Final: 24,99
Valor Total: 14.669,13
Adjudicado em: 07/07/2022 - 17:34:38
Adjudicado por: MAURICIO ROCHA DAS CHAGAS
Nome da Empresa: ELO CRIACOES TEXTIL LTDA (33.948.013/0001-46)
Modelo: PRÓPRIO

Item: 0019
Descrição: MOCHILA GRANDE: resistente, na cor azul marinho com detalhes externos brancos, medidas em cm: largura: 33,5 / altura 41,0 /

profundidade: 18,5, material: poliéster 600 plastificado impermeável, almofadada: as costas para maior conforto e isolante contra
impactos com espuma PAC 4mm forrada em nylon resinado e costurada para melhor fixação, bolso externo: 02 frente com abertura nas
laterais em zíper e 01 sobre bolso em tela com detalhes cordão 5/2 na cor branco, alça de mão: em cadarço 30mm com reforço nas
laterais e munhequeira emborrachada, alça de costas: almofadada com espuma, revestida de poliéster cadarço 30mm, confortável,
com regulagem de tamanho, fecho de correr: zíper grande, reforçado, cobertos para maior segurança e com puxadores em cordão,
extremidade do puxador com fixação resistente, acabamento interno: em viés, cobrindo todas as emendas, gravação em serigrafia com
brasão do município: 1 policromia(s) com até 380cm², fotolito incluso: para policromia, 1 unidade(s) com até 380cm², costura: material
costurado com fio 60 de nylon, e ponto fixo.

Quantidade: 7.875
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 108,24
Valor Final: 32,50
Valor Total: 255.937,50
Adjudicado em: 07/07/2022 - 17:34:38
Adjudicado por: MAURICIO ROCHA DAS CHAGAS
Nome da Empresa: FABIANA SAMPAIO DOS SANTOS XAVIER (22.030.583/0001-36)
Modelo: MODELO PROPRIO

Item: 0020
Descrição: MOCHILA GRANDE: resistente, na cor azul marinho com detalhes externos brancos, medidas em cm: largura: 33,5 / altura 41,0 /

profundidade: 18,5, material: poliéster 600 plastificado impermeável, almofadada: as costas para maior conforto e isolante contra
impactos com espuma PAC 4mm forrada em nylon resinado e costurada para melhor fixação, bolso externo: 02 frente com abertura nas
laterais em zíper e 01 sobre bolso em tela com detalhes cordão 5/2 na cor branco, alça de mão: em cadarço 30mm com reforço nas
laterais e munhequeira emborrachada, alça de costas: almofadada com espuma, revestida de poliéster cadarço 30mm, confortável,
com regulagem de tamanho, fecho de correr: zíper grande, reforçado, cobertos para maior segurança e com puxadores em cordão,
extremidade do puxador com fixação resistente, acabamento interno: em viés, cobrindo todas as emendas, gravação em serigrafia com
brasão do município: 1 policromia(s) com até 380cm², fotolito incluso: para policromia, 1 unidade(s) com até 380cm², costura: material
costurado com fio 60 de nylon, e ponto fixo.

Quantidade: 2.625
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 108,24
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Valor Final: 32,50
Valor Total: 85.312,50
Adjudicado em: 07/07/2022 - 17:34:38
Adjudicado por: MAURICIO ROCHA DAS CHAGAS
Nome da Empresa: FABIANA SAMPAIO DOS SANTOS XAVIER (22.030.583/0001-36)
Modelo: MODELO PROPRIO

MAURICIO ROCHA DAS CHAGAS

Pregoeiro
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