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PORTARIA Nº 210, DE 02 DE MAIO DE 2017 
 
HOMOLOGA LICITAÇÃO Nº 041/2017 E ADJUDICA O OBJETO À EMPRESA 
VENCEDORA 

 
PEDRO RABUSKE, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, 
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e 
tendo em vista a decisão da comissão de licitação, bem como 
parecer da Assessoria Jurídica, RESOLVE: 

 
Art. 1º Homologa a licitação nº 041/2017, modalidade pregão presencial – registro de 
preços, e adjudica o objeto licitado à empresa FIBRA TOP UNIFORMES IND. E COM. 
TÊXTIL LTDA - EPP, pelos seguintes itens e respectivos preços: 
 

 
ITEM 

 
Qtdae 

 
DESCRIÇÃO 

PREÇO 
UNITÁRIO 

(R$) 

PREÇO 
TOTAL 

(R$) 

01 1.000 camisetas em malha pv 67% poliester 33% 
viscos em gola redonda tamanhos p, pp, m 
cor branca, com estampa em serigrafia e 
policromia a definir, destinadas para 
campanhas socio educativas e outras 
campanhas da secretaria municipal de saúde 

8,00 8.000,00 

02 1.500 camisetas em malha pv 67% poliester 33% 
viscos em gola redonda tamanhos g, gg, xg 
cor branca, com estampa em serigrafia e 
policromia a definir, destinadas para 
campanhas socio educativas e outras 
campanhas da secretaria municipal de saúde 

8,00 12.000,00 

03 1.000 camisetas em malha pv 67% poliester 33% 
viscos em gola redonda tamanhos p, pp e m 
cores diversas, com estampa em serigrafia e 
policromia a definir, destinadas para 
campanhas socio educativas e outras 
campanhas da secretaria municipal de saúde 

8,50 8.500,00 

04 1.500 camisetas em malha pv 67% poliester 33% 
viscosem gola redonda tamanhos g, gg, xg, 
cores diversas, com estampa em serigrafia e 
policromia a definir, destinadas para 
campanhas socio educativas e outras 
campanhas da secretaria municipal de saúde 

8,50 12.750,00 

05 1.500 camisetas em poliester própria para 
caminhadas, em gola redonda tamanhos p, m, 
g, gg, xg cor a definir, com estampa em 
serigrafia e policromia a definir  destinadas 
paragrupo de  caminhadas da secretaria 
municipal de saúde 

8,50 12.750,00 

06 500 camisetas em malha pv 67% poliester 33% 
viscosem gola redonda tamanhos infantil 

7,00 3.500,00 
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1,2,3,4,5,6, cor branca, com estampa em 
serigrafia e policromia a definir, destinadas 
para campanhas socio educativas e outras 
campanhas da secretaria municipal de saúde 

07 500 camisetas em malha pv 67% poliester 33% 
viscosem gola redonda tamanhos infantil 
8,10,12,14, cor branca, com estampa em 
serigrafia e policromia a definir, destinadas 
para campanhas socio educativas  

7,00 3.500,00 

   61.000,00 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO, 02 DE MAIO DE 2017 
 
 

Pedro Rabuske 
Prefeito Municipal 




