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c) Modalidade:

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:

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

27/05/2022
Pregão eletrônico
15/2022 - PE
30/2022

A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços destinado à contratação de
empresa(s) para confecção e fornecimento, de forma parcelada, de uniformes
esportivos para utilização das equipes esportivas do Município de Luzerna, em
conformidade com as especificações constantes do Edital e Anexos que o integram.

Lote: 1
Participante: ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

1 Camiseta - uniforme para handebol (tamanhos: P, M, G, GG e EG), modelo
masculino, cores e design a definir. Confeccionados em tecido dry 100%
poliéster, manga modelo raglan curta, gola redonda, todas as camisetas
deverão ter o brasão do Município de Luzerna na altura do peito do lado
esquerdo, do lado direito do peito a numeração, e nas costas centralizado o
número, e acima a escrita “Handebol Luzerna”. Escritas e logos sublimadas

60,000 UUN 21,73 1.303,80

2 Camiseta - uniforme para handebol (tamanhos: P, M, G, GG e EG), modelo
masculino, cores e design a definir. Confeccionados em tecido dry 100%
poliéster, manga modelo raglan comprida, gola redonda, todas as camisetas
deverão ter o brasão do Município de Luzerna na altura do peito do lado
esquerdo, do lado direito do peito a numeração, e nas costas centralizado o
número, e acima a escrita “Handebol Luzerna”. Escritas e logos sublimadas

12,000 UUN 21,75 261,00

3 Camiseta - uniforme para handebol (tamanhos: P, M, G, GG e EG), modelo
feminino, cores e design a definir. Confeccionados em tecido dry 100%
poliéster, manga modelo raglan curta, gola redonda, todas as camisetas
deverão ter o brasão do Município de Luzerna na altura do peito do lado
esquerdo, do lado direito do peito a numeração, e nas costas centralizado o
número, e acima a escrita “Handebol Luzerna”. Escritas e logos sublimadas

60,000 UUN 21,73 1.303,80

4 Camiseta - uniforme para handebol (tamanhos: P, M, G, GG e EG), modelo
feminino, cores e design a definir. Confeccionados em tecido dry 100%
poliéster, manga modelo raglan comprida, gola redonda, todas as camisetas
deverão ter o brasão do Município de Luzerna na altura do peito do lado
esquerdo, do lado direito do peito a numeração, e nas costas centralizado o
número, e acima a escrita “Handebol Luzerna”. Escritas e logos sublimadas

12,000 UUN 21,75 261,00

5 Calção - uniforme para handebol (tamanho: P, M, G, GG e EG), cores e
design a definir. Confeccionado em tecido dry 100% poliéster, cintura com
elástico e ajuste de cordão interno, todos os shorts devem ter o brasão do
Município de Luzerna na perna esquerda e também o número na perna
direita. Escritas e logos sublimadas

60,000 UUN 13,72 823,20

6 Bermuda feminina em tecido 100% poliamida, na cor preta com estampa na
perna esquerda Luzerna, e número na perna direita,

60,000 UUN 17,16 1.029,60
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disponível nos tamanhos P, M, G, GG e EG.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

7 Calça para goleiros de handebol, material 100% poliéster, na cor preta, com
estampa na perna direita “Luzerna”, disponível nos tamanhos P, M, G, GG e
EG.

15,000 UUN 37,17 557,55

Total do Participante: 5.539,95

Lote: 2
Participante: ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER

8 Camiseta - uniforme para futsal (tamanhos: P, M, G, GG e EG), modelo
masculino, cores e design a definir. Confeccionados em tecido dry 100%
poliéster, manga modelo raglan curta, gola redonda, todas as camisetas
deverão ter o brasão do Município de Luzerna na altura do peito do lado
esquerdo, do lado direto do peito a numeração, e nas costas centralizado o
número, e acima a escrita “Luzerna Futsal”. Escritas e logos sublimadas

50,000 UUN 26,36 1.318,00

9 Calção - uniforme para futsal (tamanho: P, M, G, GG e EG), cores e design a
definir. Confeccionado em tecido dry 100% poliéster, cintura com elástico e
ajuste de cordão interno, todos os shorts devem ter o brasão do Município de
Luzerna na perna esquerda e também o número na perna direita. Escritas e
logos sublimadas

50,000 UUN 20,80 1.040,00

10 Meião profissional de futebol. Elástico no Tornozelo: facilita o ajuste da
caneleira. Calcanhar Atoalhado: evita que o meião escorregue para dentro
da chuteira ou tênis. Solado Atoalhado: absorve o suor e protege o pé.
Composição: 52% Poliamida, 31% Algodão. Cor única e definida no
momento da compra

50,000 UUN 11,84 592,00

Total do Participante: 2.950,00

Lote: 3
Participante: FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EI

11 Camiseta - uniforme para bocha (tamanhos: P, M, G, GG, EG), modelo
masculino, cores e design a definir. Confeccionados em tecido dry 100%
poliéster, manga modelo raglan curta, gola redonda, todas as camisetas
deverão ter o brasão do Município de Luzerna na altura do peito do lado
esquerdo, do lado direito a escrita “Bocha”, e na parte de cima a escrita
“Bocha Luzerna”. Escritas e logos sublimadas

20,000 UUN 20,00 400,00

12 Calção - uniforme para bocha (tamanho: P, M, G, GG e EG), cores e design
a definir. Confeccionado em tecido tactel, cintura com elástico e ajuste de
cordão interno, todos os shorts devem ter o brasão do Município de Luzerna
na perna esquerda e também a escrita “Bocha Luzerna” na perna direita.
Escritas e logos sublimadas

40,000 UUN 20,00 800,00

Total do Participante: 1.200,00

Lote: 4
Participante: ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER

13 Camiseta regata - uniforme para basquete (tamanhos: P, M, G, GG e EG),
modelo masculino, cores e design a definir. Confeccionados em tecido dry
100% poliéster, manga modelo regata, gola “V”, todas as camisetas deverão
ter o brasão do Município de Luzerna na altura do peito e centralizado,
abaixo do brasão deve ter a escrita “Luzerna”, abaixo da escrita no peito terá
a numeração do atleta, e nas costas centralizado o número, e acima a escrita
“Basquete Luzerna” Escritas e logos sublimadas

20,000 UUN 22,50 450,00

14 Calção - uniforme para basquete (tamanho: P, M, G, GG e EG), cores e
design a definir. Confeccionado em tecido dry 100% poliéster, cintura com
elástico e ajuste de cordão interno, todos os shorts devem ter o brasão do
Município de Luzerna na perna esquerda e também o número na perna
direita. Escritas e logos sublimadas

20,000 UUN 22,45 449,00

Total do Participante: 899,00
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Total Geral: 10.588,95

Assinatura do Responsável

27/05/2022Luzerna,

IVETE FAVETTI

Secretária de Educação, Cultura e Esportes


