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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022-SRP/CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2021-SMA

HOMOLOGO, nos termos da legislação em vigor e considerando a Adjudicação às fls. 610 a 612 e o
Parecer Jurídico as fls. 630 a 634, todos os termos do Processo Licitatório proveniente do Pregão Presencial nº.
010/2022-CPL-SRP, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para a confecção de Vestuários e
Uniformes para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração e da Secretaria Municipal de
Educação, tendo como vencedoras as empresas: JUJU MALHAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no
CNPJ nº 26.073.336/0001-78, no valor de R$ 582.992,84 (quinhentos e oitenta e dois mil novecentos e noventa e
dois reais e oitenta e quatro centavos), KID CONFECÇÃO DE ROUPAS LTDA, inscrita no CNPJ nº
06.701.874/0001-52, no valor de R$ 37.675,00 (trinta e sete mil seiscentos e setenta e cinco reais), SILOMI DE
OLIVEIRA MOREIRA, inscrita no CNPJ nº 06.697.072/0001-16, no valor de R$ 319.970,00 (trezentos e dezenove
mil novecentos e setenta reais) e D. DOS R. MARINHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO, inscrita no CNPJ nº
04.789.688/0001-91, no valor de R$ 483.793,20 (quatrocentos e oitenta e três mil setecentos e noventa e três
reais e vinte centavos).
Dê-se ciência às interessadas, observadas as prescrições legais e pertinentes.
Porto Franco/MA, 18 de abril de 2022.
RAIMUNDO ANTÔNIO ARAÚJO BARROS
Secretário Municipal de Administração
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O MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº.
06.208.946/0001-24, com sede e foro na Praça Demétrio Milhomem, 10, Centro, na cidade de Porto Franco/MA,
através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, neste ato representada pelo Secretário de
Administração, Sr. Raimundo Antônio Araújo Barros, Ordenador de Despesa, Decreto Municipal Nº. 004/2021,
portador da cédula de identidade RG n.º 050322512013-9 SSP/MA, inscrito no CPF sob o n.º 215.867.483-00, no
uso de suas atribuições, considerando o julgamento da licitação na modalidade pregão, na forma presencial, para
REGISTRO DE PREÇOS nº 010/2022, publicado no Diário Oficial do Estado do Maranhão em 18/03/2022,
Processo Administrativo nº 089/2021-SMA, RESOLVE registrar os preços das empresas indicadas e
qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo
as condições previstas no Edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002, em conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto a Contratação de empresa especializada para a confecção de Vestuários e
Uniformes para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração e da Secretaria Municipal de
Educação, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de
transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E FORNECEDOR
Dados do fornecedor classificado
Razão Social: JUJU MALHAS INDUSTRIA E COMERCIO
CNPJ/MF nº: 26.073.336/0001-78
LTDA
Endereço: Rua Ceara, nº 197, Juçara,
CEP: 65.900-530
Imperatriz/MA
Telefone: (99) 98124-0011
Telefone (2): (99) 98506-0040
Endereço Eletrônico: gedsonnn@gmail.com
Representante: João Evangelista Ladeira de Lucena
RG nº 771480
Órgão Exp./UF: SSP/MA
CPF nº 244.764.073-72

2.1. Do preço registrado, especificações do objeto, quantidade e demais condições ofertadas na proposta:

1

3

9

DESCRIÇÃO
CONFECÇÃO DE BONÉ ARABE EM BRIM.
Especificação:
Capuz
de
segurança
confeccionado em tecido de brim 100%
algodão, aba e fechamento em velcro para
ajustes. Cores a ser definida com serigrafia
de 5x5cm, com aplicação da logomarca da
Prefeitura de Porto Franco e Secretaria
Municipal.
CONFECÇÃO
DE
CAMISA
PARA
TRABALHO NO CAMPO. Especificação:
Característica do Tecido: (100% algodão Fio
30.1 Penteado/Malha Fria, oferecendo
proteção contra exposição prolongada ao sol
e melhor conforto térmico. Cores: a ser
definida, manga longa com punho em
elástico, Gola redonda, bolso frontal com a
logomarca da Prefeitura e Secretaria
Municipal. Tamanhos variados.
CONFECÇÃO DE SACOLA EM NYLON 70.
Especificação: Características do Tecido:
nylon 100% poliéster, com zíper e alça de
ombro. MEDIDAS: 40x35com serigrafia. Com
aplicação da logo da Prefeitura de Porto
Franco MA, Secretaria e Evento.

FABRICANTE
QUANT. UNID.
/MODELO

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

JUJU
MALHARIA

80

UNID

24,00

1.920,00

JUJU
MALHARIA

20

UNID

35,23

704,60

JUJU
MALHARIA

120

UNID

31,00

3.720,00
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JUJU
MALHARIA

120

UNID

JUJU
MALHARIA

200

CONJ. 1.620,00 324.000,00

JUJU
MALHARIA

28

UNID
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33,50

159,50

4.020,00

4.466,00
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CONFECÇÃO DE CAMISETA UNIFORME
MANGA
CURTA
GOLA
POLO.
Especificação: Características do Tecido:
(Malha Pv, Composição: 63% Poliéster e
27% Viscose/solidez da cor à lavagem,
11
solidez da cor à luz, solidez da cor ao suor,
Solidez da cor a fricção) Cores: a ser
definida, gola e viés, com aplicação da
logomarca da Prefeitura de Porto Franco e
Secretaria Municipal. Tamanhos variados.
CONFECÇÃO DE EQUIPAGEM (CAMISA,
SHORT, MEIÃO). Especificação: Uso
esportivo, 20 conjuntos completo para atleta
de linha e 02 conjuntos completo para
goleiro, tecido poliéster, modelo simples,
18 e 19
cores variadas, e serigrafada frente e costa
com 04 cores, tamanhos: P, M, G e GG.
Com aplicação da logomarca da Prefeitura
de Porto Franco e Secretaria Municipal.
Tamanhos variados.
CONFECÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL
TECIDO RIPSTOP AZUL MARINHO Calça
com seis bolsos semi chapados e portinholas
nas laterais. Apresentam na frente dois
reforços externos na altura do joelho, com
manta
acrílica
(acolchoada),
costura
quadriculada e vista com braguilha fechada
por um zíper de metal. Cós duplo fechado
com 42 mm de largura (acabado), em tecido
duplo. O fechamento do cós é feito através
de botão e guarnecido com 7 passadores de
13 mm de largura e 42 mm de comprimento
(medidas da peça acabada). O bolso deve
ficar centralizado em relação à costura do
fechamento lateral da calça, possui velcro de
20 mm com 10 cm de comprimento.
PORTINHOLA: Portinholas em tecido duplo
com cantos vivos, pespontadas e costuradas
20
à calça. Possui velcro de 20 mm com 10 cm
de comprimento preto macho. Reforço no
mesmo tecido, costurado externamente, no
dianteiro, no interior a manta térmica, com
costura quadriculada. BRAGUILHA: Vista
esquerda da braguilha (de quem veste) em
tecido dobrado, fechada por zíper metálico
de 150 mm. Esta vista é costurada na borda
do dianteiro esquerdo (de quem veste) e
pespontada a 40 mm da borda fazendo uma
curva ao final da mesma em forma de "j".
Vista direita (de quem veste) do próprio
dianteiro, dobrada e pespontada. Deve ser
aplicado um travete horizontal no final do
pesponto da vista esquerda (de quem veste).
BOCA DA CALÇA: Bainha da perna
embainhada (tipo jeans), roupa sob medida.
Características específicas calça azul
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JUJU
MALHARIA

28

UNID
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5.112,24
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21

marinho: Aspecto visual e acabamento: o
tecido deve estar limpo, íntegro, e sua cor
deve ser uniforme. Composição: 67%
poliéster, 33% algodão, com variação
permitida de 3%; armação sarja 2x1 à
esquerda; gramatura 225 g/m² no mínimo;
zíper constituído de cursor e cremalheira - a
cremalheira, o cursor e os terminais superior
e inferior devem ser de material metálico;
cadarço de poliéster na cor azul marinho.
BOTÃO: Apresentação botão com dupla
face, as duas devem ser planas com
depressão central e polidas; composição
100% poliéster; número de furos = 4 furos;
tamanho 17 mm; cor azul marinho.
CONFECÇÃO DE GANDOLA MANGA
COMPRIDA TECIDO RIPSTOP AZUL
MARINHO Blusa com dois bolsos chapados
nos dianteiros, sendo que acima do bolso
direito superior (de quem veste) há um
cadarço de identificação com aplicação de
velcro.Frente abotoada por cinco botões
Costas da blusa em tecido único com pregas
tipo fole partindo do ombro até a bainha
contendo nas laterais (linha da cintura) dois
travetes horizontais na costura do reforço
interno de forma a prender os foles. As
pregas tipo fole serão pespontadas
internamente com máquina de uma agulha
ponto fixo e devem ficar soltas na bainha da
blusa. Manga comprida com reforços
externos na altura do cotovelo, com bordado
bandeira do município, brasão da guarda e
uma tarja em meia lua Guarda Municipal.
Gola com bicos de cantos vivos com
aplicação de aleta no lado esquerdo (de
quem veste) e botão no lado direito (de quem
veste) para o fechamento, tendo no centro a
etiqueta de identificação inserida. Bolso
embutido com aplicação de zíper na manga
esquerda (de quem veste). BOLSO
SUPERIOR: Os bolsos superiores chapados
são costurados, sendo o canto esquerdo (de
quem veste) do bolso direito e o canto direito
(de quem veste) do bolso esquerdo
posicionados a 25 mm acima da linha do
segundo caseado do fechamento da blusa e
a 50 mm da linha imaginária que passa no
centro, com velcro p/ fechamento da blusa,
velcro de 20 mm com 10 cm de comprimento
na cor preta. As aberturas dos bolsos tipo
fole serão costuradas e com arremates,
sendo que após os bolsos estarem acabados
esta costura deverá ter no máximo 10 mm.
PORTINHOLA DO BOLSO SUPERIOR:
Portinholas em tecido duplo, com os cantos

vivos, pespontadas, costuradas à blusa,
posicionadas com sua borda superior
paralela por toda a largura e acima 15 mm
da borda superior do bolso, tendo travetes
nos cantos superiores, no sentido vertical.
Possui velcro p/ fechamento de 20 mm com
10 cm de comprimento. CADARÇO DE
IDENTIFICAÇÃO:
Cadarço
retangular
duratran preto, aplicação de velcro,
costurado, posicionado com sua borda
inferior paralela por toda largura a 5 mm
acima da borda superior do bolso direito (de
quem veste). O tecido utilizado é o duratran
preto com bordas pretas. O nome dos GM’s
deve ser na cor cinza claro e tipagem
sanguínea na cor vermelha. GOLA: Gola em
tecido duplo, com bico de canto vivo,
inclinação lateral de 75 ± 5 graus,
pespontada, costurada no degolo e rebatida,
com inserção da etiqueta de identificação no
centro; aleta em tecido duplo, com bico de
canto vivo, pespontada, inserida na gola;
possui caseado no bico, no sentido
horizontal, a 15 mm do canto e com 22 mm
de comprimento e 18 mm de abertura; a
aleta deve medir 20 mm no vértice, 60 mm
de comprimento e 30 mm de largura.
MANGA: Manga comprida com reforços
externos na altura do cotovelo. Manga
esquerda: brasão da guarda bordado na cor
azul marinho. Manga direita: bandeira do
município tamanho 5 x 5 cm x 8,5, bordado
um breve em meia lua escrito Guarda
Municipal na cor amarelo ouro; nas bordas
em amarelo ouro, fundo preto, costurado na
manga. Bainha da manga virada com
pesponto.
VISTAS
INTERNAS
DO
DIANTEIRO: A vista esquerda (de quem
veste) deverá ser em tecido duplo, tipo
carcela, com 50 mm de largura. Os caseados
da blusa deverão ser feitos na vista interna
esquerda da blusa (de quem veste), de modo
que não fiquem visíveis externamente, e em
número de cinco, na posição horizontal. Os
mesmos deverão ser marcados na vista
esquerda (de quem veste) a 10 mm da borda
e distantes da seguinte maneira: primeiro
caseado a 100 mm da gola, quinto caseado
a 180 mm da bainha da blusa, os demais
distantes entre si. A vista interna caseada é
presa ao dianteiro da blusa a 45 mm da
borda dianteira esquerda (de quem veste);
pespontado em sua borda. A vista direita (de
quem veste) deve ser virada, overlocada
internamente e pespontada e ter cinco
botões dispostos conforme posições dos
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caseados da vista esquerda (de quem veste)
e com seus centros a uma distância de 20
mm da borda. COSTAS: Costas em tecido
único com duas pregas tipo fole nas laterais
(voltadas para lateral), com profundidade de
30 mm, partindo do ombro a 60 mm da cava
da manga e indo até a bainha, pespontada,
sendo que o fole da bainha deverá ficar
solto. Aplicação de dois travetes horizontais
em cada prega para fixação do fole sobre os
pespontos de uma agulha do reforço interno
que dá passagem ao cordão para ajuste da
cintura. PEITO: 30 mm acima do bolso em
toda a extensão do peito, acolchoamento
com mesmo tecido da farda, sendo que no
seu interior terá uma manta acrílica
(acolchoa) média costurada formando
quadrados. OMBRO: Platina no ombro com
mesmo tecido da farda, contendo 14 cm;
preso por botão na cor azul, Características
Específicas: Gandola manga curta. Aspecto
visual e acabamento: o tecido deve estar
limpo, íntegro e sua cor deve ser uniforme cor azul marinho. Composição 67% poliéster,
33% algodão, com variação permitida de 3%.
Armação Sarja 2x1 à esquerda. Gramatura
225 g/m² no mínimo. Zíper constituído de
cursor, cremalheira e cadarço, com dentes
em espiral de naylon, costurados aos
cadarços, preto. Botão: o botão deve ter as
faces polidas e levemente abauladas, com
depressão central, contendo 4 (quatro) furos,
tamanho 28, 100% poliéster, cor azul
marinho. Fecho de contato (velcro) tipo
gancho (macho) e pêlo (fêmea), largura 20
mm, cor preta. Etiqueta: a etiqueta de
identificação deve ser afixada em caráter
permanente e indelével na parte traseira lado
interno da gola da blusa, bordados: bandeira
do município, breve da guarda municipal no
formato de meia lua e sutache com fundo
preto, com bordas bordados em cor preta,
contendo o nome do GM em cor cinza claro
e tipagem sanguínea em vermelho, todos
costurados diretamente na roupa. SOB
MEDIDA.
CONFECÇÃO DE BOLSA em nylon 600,
Especificação: medindo 28x38x10 cm (altura,
comprimento e largura), com tampa superior
e bolsos frontal, zíper n° 06 na parte superior
27
e no bolso frontal, alça em nylon com
regulagem, encaixe de 30mm em plástico.
Com aplicação da logomarca da Prefeitura
de Porto Franco.
CONFECÇÃO DE TOUCA PARA CABELO
39 e 40
(COZINHEIRA)
Especificação:
material
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JUJU
MALHARIA

700

UNID

90,50

63.350,00

JUJU
MALHARIA

4.000

UNID

16,50

66.000,00
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terbrim que garanta a cobertura total da
cabeça com proteção total dos cabelos,
fecho laço parte posterior da cabeça, cor
branca com logomarca da prefeitura
(cozinheira).
CONFECÇÃO
DE
TOUCA
PARA
CABELOS DE AMARRAR. Gabardine 100%
poliéster, que garanta a cobertura total da
41 e 42 cabeça com proteção total dos cabelos,
fecho laço parte posterior da cabeça, cor
branca com aplicação da logo da Prefeitura
de Porto Franco.
CONFECÇÃO DE CAPA IMPERMEÁVEL,
para
colchão,
solteiro,
em
Napa,
48
Fechamento c/ zíper, medindo 128m x 188m
x 20cm, cor: azul escuro.

JUJU
MALHARIA

4.000

UNID

19,30

77.200,00

JUJU
MALHARIA

500

UNID

65,00

32.500,00

VALOR TOTAL 582.992,84

2.2. Órgãos Participantes:

Secretaria Municipal de Administração – SMA e a Secretaria Municipal de Educação – SME.
2.3. Do quantitativo por órgão participante
Secretaria Municipal de Administração – SMA
Descrição

CONFECÇÃO DE BONÉ ARABE EM BRIM. Especificação: Capuz de segurança confeccionado
em tecido de brim 100% algodão, aba e fechamento em velcro para ajustes. Cores a ser definida
1
com serigrafia de 5x5cm, com aplicação da logomarca da Prefeitura de Porto Franco e Secretaria
Municipal.
CONFECÇÃO DE CAMISA PARA TRABALHO NO CAMPO. Especificação: Característica do
Tecido: (100% algodão Fio 30.1 Penteado/Malha Fria, oferecendo proteção contra exposição
3
prolongada ao sol e melhor conforto térmico. Cores: a ser definida, manga longa com punho em
elástico, Gola redonda, bolso frontal com a logomarca da Prefeitura e Secretaria Municipal.
Tamanhos variados.
CONFECÇÃO DE SACOLA EM NYLON 70. Especificação: Características do Tecido: nylon 100%
9
poliéster, com zíper e alça de ombro. MEDIDAS: 40x35com serigrafia. Com aplicação da logo da
Prefeitura de Porto Franco MA, Secretaria e Evento.
CONFECÇÃO DE CAMISETA UNIFORME MANGA CURTA GOLA POLO. Especificação:
Características do Tecido: (Malha Pv, Composição: 63% Poliéster e 27% Viscose/solidez da cor à
11 lavagem, solidez da cor à luz, solidez da cor ao suor, Solidez da cor a fricção) Cores: a ser
definida, gola e viés, com aplicação da logomarca da Prefeitura de Porto Franco e Secretaria
Municipal. Tamanhos variados.
CONFECÇÃO DE EQUIPAGEM (CAMISA, SHORT, MEIÃO). Especificação: Uso esportivo, 20
conjuntos completo para atleta de linha e 02 conjuntos completo para goleiro, tecido poliéster,
18 e
modelo simples, cores variadas, e serigrafada frente e costa com 04 cores, tamanhos: P, M, G e
19
GG. Com aplicação da logomarca da Prefeitura de Porto Franco e Secretaria Municipal. Tamanhos
variados.
CONFECÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL TECIDO RIPSTOP AZUL MARINHO Calça com seis
bolsos semi chapados e portinholas nas laterais. Apresentam na frente dois reforços externos na
altura do joelho, com manta acrílica (acolchoada), costura quadriculada e vista com braguilha
fechada por um zíper de metal. Cós duplo fechado com 42 mm de largura (acabado), em tecido
20
duplo. O fechamento do cós é feito através de botão e guarnecido com 7 passadores de 13 mm de
largura e 42 mm de comprimento (medidas da peça acabada). O bolso deve ficar centralizado em
relação à costura do fechamento lateral da calça, possui velcro de 20 mm com 10 cm de
comprimento. PORTINHOLA: Portinholas em tecido duplo com cantos vivos, pespontadas e
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costuradas à calça. Possui velcro de 20 mm com 10 cm de comprimento preto macho. Reforço no
mesmo tecido, costurado externamente, no dianteiro, no interior a manta térmica, com costura
quadriculada. BRAGUILHA: Vista esquerda da braguilha (de quem veste) em tecido dobrado,
fechada por zíper metálico de 150 mm. Esta vista é costurada na borda do dianteiro esquerdo (de
quem veste) e pespontada a 40 mm da borda fazendo uma curva ao final da mesma em forma de
"j". Vista direita (de quem veste) do próprio dianteiro, dobrada e pespontada. Deve ser aplicado um
travete horizontal no final do pesponto da vista esquerda (de quem veste). BOCA DA CALÇA:
Bainha da perna embainhada (tipo jeans), roupa sob medida. Características específicas calça
azul marinho: Aspecto visual e acabamento: o tecido deve estar limpo, íntegro, e sua cor deve ser
uniforme. Composição: 67% poliéster, 33% algodão, com variação permitida de 3%; armação sarja
2x1 à esquerda; gramatura 225 g/m² no mínimo; zíper constituído de cursor e cremalheira - a
cremalheira, o cursor e os terminais superior e inferior devem ser de material metálico; cadarço de
poliéster na cor azul marinho. BOTÃO: Apresentação botão com dupla face, as duas devem ser
planas com depressão central e polidas; composição 100% poliéster; número de furos = 4 furos;
tamanho 17 mm; cor azul marinho.
CONFECÇÃO DE GANDOLA MANGA COMPRIDA TECIDO RIPSTOP AZUL MARINHO Blusa
com dois bolsos chapados nos dianteiros, sendo que acima do bolso direito superior (de quem
veste) há um cadarço de identificação com aplicação de velcro.Frente abotoada por cinco botões
Costas da blusa em tecido único com pregas tipo fole partindo do ombro até a bainha contendo
nas laterais (linha da cintura) dois travetes horizontais na costura do reforço interno de forma a
prender os foles. As pregas tipo fole serão pespontadas internamente com máquina de uma
agulha ponto fixo e devem ficar soltas na bainha da blusa. Manga comprida com reforços externos
na altura do cotovelo, com bordado bandeira do município, brasão da guarda e uma tarja em meia
lua Guarda Municipal. Gola com bicos de cantos vivos com aplicação de aleta no lado esquerdo
(de quem veste) e botão no lado direito (de quem veste) para o fechamento, tendo no centro a
etiqueta de identificação inserida. Bolso embutido com aplicação de zíper na manga esquerda (de
quem veste). BOLSO SUPERIOR: Os bolsos superiores chapados são costurados, sendo o canto
esquerdo (de quem veste) do bolso direito e o canto direito (de quem veste) do bolso esquerdo
posicionados a 25 mm acima da linha do segundo caseado do fechamento da blusa e a 50 mm da
linha imaginária que passa no centro, com velcro p/ fechamento da blusa, velcro de 20 mm com 10
cm de comprimento na cor preta. As aberturas dos bolsos tipo fole serão costuradas e com
arremates, sendo que após os bolsos estarem acabados esta costura deverá ter no máximo 10
mm. PORTINHOLA DO BOLSO SUPERIOR: Portinholas em tecido duplo, com os cantos vivos,
pespontadas, costuradas à blusa, posicionadas com sua borda superior paralela por toda a largura
e acima 15 mm da borda superior do bolso, tendo travetes nos cantos superiores, no sentido
vertical. Possui velcro p/ fechamento de 20 mm com 10 cm de comprimento. CADARÇO DE
IDENTIFICAÇÃO: Cadarço retangular duratran preto, aplicação de velcro, costurado, posicionado
com sua borda inferior paralela por toda largura a 5 mm acima da borda superior do bolso direito
(de quem veste). O tecido utilizado é o duratran preto com bordas pretas. O nome dos GM’s deve
ser na cor cinza claro e tipagem sanguínea na cor vermelha. GOLA: Gola em tecido duplo, com
bico de canto vivo, inclinação lateral de 75 ± 5 graus, pespontada, costurada no degolo e rebatida,
com inserção da etiqueta de identificação no centro; aleta em tecido duplo, com bico de canto vivo,
pespontada, inserida na gola; possui caseado no bico, no sentido horizontal, a 15 mm do canto e
com 22 mm de comprimento e 18 mm de abertura; a aleta deve medir 20 mm no vértice, 60 mm de
comprimento e 30 mm de largura. MANGA: Manga comprida com reforços externos na altura do
cotovelo. Manga esquerda: brasão da guarda bordado na cor azul marinho. Manga direita:
bandeira do município tamanho 5 x 5 cm x 8,5, bordado um breve em meia lua escrito Guarda
Municipal na cor amarelo ouro; nas bordas em amarelo ouro, fundo preto, costurado na manga.
Bainha da manga virada com pesponto. VISTAS INTERNAS DO DIANTEIRO: A vista esquerda
(de quem veste) deverá ser em tecido duplo, tipo carcela, com 50 mm de largura. Os caseados da
blusa deverão ser feitos na vista interna esquerda da blusa (de quem veste), de modo que não
fiquem visíveis externamente, e em número de cinco, na posição horizontal. Os mesmos deverão
ser marcados na vista esquerda (de quem veste) a 10 mm da borda e distantes da seguinte
maneira: primeiro caseado a 100 mm da gola, quinto caseado a 180 mm da bainha da blusa, os
demais distantes entre si. A vista interna caseada é presa ao dianteiro da blusa a 45 mm da borda
dianteira esquerda (de quem veste); pespontado em sua borda. A vista direita (de quem veste)
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deve ser virada, overlocada internamente e pespontada e ter cinco botões dispostos conforme
posições dos caseados da vista esquerda (de quem veste) e com seus centros a uma distância de
20 mm da borda. COSTAS: Costas em tecido único com duas pregas tipo fole nas laterais
(voltadas para lateral), com profundidade de 30 mm, partindo do ombro a 60 mm da cava da
manga e indo até a bainha, pespontada, sendo que o fole da bainha deverá ficar solto. Aplicação
de dois travetes horizontais em cada prega para fixação do fole sobre os pespontos de uma
agulha do reforço interno que dá passagem ao cordão para ajuste da cintura. PEITO: 30 mm
acima do bolso em toda a extensão do peito, acolchoamento com mesmo tecido da farda, sendo
que no seu interior terá uma manta acrílica (acolchoa) média costurada formando quadrados.
OMBRO: Platina no ombro com mesmo tecido da farda, contendo 14 cm; preso por botão na cor
azul, Características Específicas: Gandola manga curta. Aspecto visual e acabamento: o tecido
deve estar limpo, íntegro e sua cor deve ser uniforme - cor azul marinho. Composição 67%
poliéster, 33% algodão, com variação permitida de 3%. Armação Sarja 2x1 à esquerda. Gramatura
225 g/m² no mínimo. Zíper constituído de cursor, cremalheira e cadarço, com dentes em espiral de
naylon, costurados aos cadarços, preto. Botão: o botão deve ter as faces polidas e levemente
abauladas, com depressão central, contendo 4 (quatro) furos, tamanho 28, 100% poliéster, cor
azul marinho. Fecho de contato (velcro) tipo gancho (macho) e pêlo (fêmea), largura 20 mm, cor
preta. Etiqueta: a etiqueta de identificação deve ser afixada em caráter permanente e indelével na
parte traseira lado interno da gola da blusa, bordados: bandeira do município, breve da guarda
municipal no formato de meia lua e sutache com fundo preto, com bordas bordados em cor preta,
contendo o nome do GM em cor cinza claro e tipagem sanguínea em vermelho, todos costurados
diretamente na roupa. SOB MEDIDA.
Secretaria Municipal de Educação – SME.
Descrição

Qtd.
Total

CONFECÇÃO DE BOLSA em nylon 600, Especificação: medindo 28x38x10 cm (altura,
comprimento e largura), com tampa superior e bolsos frontal, zíper n° 06 na parte superior e no
27
700
bolso frontal, alça em nylon com regulagem, encaixe de 30mm em plástico. Com aplicação da
logomarca da Prefeitura de Porto Franco.
CONFECÇÃO DE TOUCA PARA CABELO (COZINHEIRA) Especificação: material terbrim que
39 e
garanta a cobertura total da cabeça com proteção total dos cabelos, fecho laço parte posterior da 4.000
40
cabeça, cor branca com logomarca da prefeitura (cozinheira).
CONFECÇÃO DE TOUCA PARA CABELOS DE AMARRAR. Gabardine 100% poliéster, que
41 e
garanta a cobertura total da cabeça com proteção total dos cabelos, fecho laço parte posterior da 4.000
42
cabeça, cor branca com aplicação da logo da Prefeitura de Porto Franco.
CONFECÇÃO DE CAPA IMPERMEÁVEL, para colchão, solteiro, em Napa, Fechamento c/ zíper,
48
500
medindo 128m x 188m x 20cm, cor: azul escuro.
3. DA VALIDADE DA ATA:
3.1. A validade desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, não
podendo ser prorrogada.
4. DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
4.1. Caberá à SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO o gerenciamento desta Ata, no seu aspecto
operacional e nas questões legais, em conformidade com as normas do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de
2013.
5. DOS PREÇOS REGISTRADOS:
5.1. Os preços registrados são os preços unitários ofertados pelos signatários desta Ata.
5.2. Os preços registrados, bem como o registro dos licitantes que aceitaram cotar os materiais com preços
iguais aos do licitante vencedor, estão relacionados na ata de realização da sessão pública do Pregão Presencial
nº 010/2022, que é parte integrante desta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.
6. DA UTILIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS:
6.1. A presente ata implica em compromisso de fornecimento, após cumprir os requisitos de publicidade, ficando
o fornecedor obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante sua validade, dentro dos quantitativos
estimados.
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Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial nº 010/2022.
6.3. Em decorrência da publicação desta Ata, o participante do SRP poderá firmar contrato com os fornecedores
que tiveram os preços registrados, devendo comunicar ao órgão gestor a recusa daquele em fornecer os materiais
no prazo estabelecido pelos órgãos participantes.
6.4. O fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para a assinatura do
contrato.
6.5. Caso o fornecedor classificado em primeiro lugar não cumpra o prazo estabelecido ou se recuse a executar
o fornecimento, terá o seu registro de preço cancelado, sem prejuízo das sanções previstas em lei e no
instrumento contratual. Neste caso, o órgão participante comunicará ao órgão gestor, competindo a este convocar
sucessivamente, por ordem de classificação, os demais fornecedores.
6.6. O detentor do registro de preços, durante o prazo de validade desta Ata, fica obrigado:
6.6.1. Atender os pedidos efetuados pelos órgãos participantes do SRP;
6.6.2. Fornecer os materiais, por preço unitário registrado, nas quantidades indicadas pelo participante do SRP,
não podendo ultrapassar o quantitativo registrado;
6.6.3. Responder, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, às consultas do órgão gestor do registro de
preços sobre a pretensão de órgão não participante em aderir à presente Ata (carona).
7. DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
7.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços os órgãos participantes ou qualquer outro Órgão/Entidade
da Administração Pública que não tenha participado do certame objeto deste Edital, mediante prévia consulta a
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a
vantagem, respeitado o limite contido no Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
7.2. Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de
Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
para que esta indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de
classificação.
7.3. O fornecedor registrado fica proibido de firmar contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços sem
prévia autorização do Órgão Gerenciador.
7.4. Caberá aos fornecedores beneficiários da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento aos não participantes que solicitem adesão à Ata de
Registro de Preços acima do quantitativo previsto, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações
anteriormente assumidas, respeitado o disposto no Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
7.5. As solicitações de adesão, concessão de anuência pelo fornecedor e autorização do órgão gerenciador
serão realizadas por meio de ofício emitido pela presidência do órgão gerenciador.
8. DAS CONDIÇÕES GERAIS:
8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as
obrigações da Administração e dos fornecedores registrados, sanções e demais condições do ajuste encontramse definidos no Termo de Referência e no Edital do Pregão Presencial 010/2022.
9. DA DIVULGAÇÃO:
9.1. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Município, que é condição
indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte
ao de sua assinatura, nos termos da lei.
9.2. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e depois de lida e achada em ordem, vai
assinada pelas partes.
Porto Franco (MA), 20 de abril de 2022.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Raimundo Antônio Araújo Barros – Secretário Municipal de Administração
Órgão Gerenciador
JUJU MALHAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
João Evangelista Ladeira de Lucena – Representante Legal
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Empresa

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2022-CPL-SRP
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2022
O MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº.
06.208.946/0001-24, com sede e foro na Praça Demétrio Milhomem, 10, Centro, na cidade de Porto Franco/MA,
através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, neste ato representada pelo Secretário de
Administração, Sr. Raimundo Antônio Araújo Barros, Ordenador de Despesa, Decreto Municipal Nº. 004/2021,
portador da cédula de identidade RG n.º 050322512013-9 SSP/MA, inscrito no CPF sob o n.º 215.867.483-00, no
uso de suas atribuições, considerando o julgamento da licitação na modalidade pregão, na forma presencial, para
REGISTRO DE PREÇOS nº 010/2022, publicado no Diário Oficial do Estado do Maranhão em 18/03/2022,
Processo Administrativo nº 089/2021-SMA, RESOLVE registrar os preços das empresas indicadas e
qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo
as condições previstas no Edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002, em conformidade com as disposições a seguir:
10. DO OBJETO
10.1. A presente Ata tem por objeto a Contratação de empresa especializada para a confecção de Vestuários
e Uniformes para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração e da Secretaria Municipal de
Educação, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de
transcrição.
11. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E FORNECEDOR
Dados do fornecedor classificado

CNPJ/MF nº: 06.701.874/0001-52

Razão Social: KID CONFECÇÕES DE ROUPAS
LTDA

Endereço: Avenida da Liberdade, nº 20, Morada do Sol,
CEP: 65.913-400
Imperatriz/MA
Telefone: (99) 3525-2263
Telefone (2): (99) 99977-1623
Endereço Eletrônico: financeiro@malhaskid.com.br
Representante: Jose Almir de Souza
RG nº 041948262011-1
Órgão Exp./UF: SSP/MA
CPF nº 100.189.131-72
11.2. Do preço registrado, especificações do objeto, quantidade e demais condições ofertadas na proposta:
FABRICANTE
VALOR VALOR
ITEM
DESCRIÇÃO
QUANT. UNID.
/MODELO
UNIT.
TOTAL
CONFECÇÃO DE CALÇA FEMININA EM BRIM
NA COR VERMELHA. Especificação: Com
2
aplicação da logomarca da Prefeitura de Porto MALHAS KID
30
UNID 53,00
1.590,00
Franco e Secretaria Municipal. Tamanhos (P, M,
G e GG).
CONFECÇÃO DE CAMISETA MANGA CURTA
ESTAMPADA. Especificação: Características do
Tecido: (Malha Pv, cor Branca (Coloridas)
Composição: 100% Poliéster / solidez da cor à
5
MALHAS KID
30
UNID 23,50
705,00
lavagem, solidez da cor à luz, solidez da cor ao
suor, Solidez da cor a fricção) com aplicação da
logomarca da Prefeitura de Porto Franco.
Tamanhos (P, M, G e GG).
CONFECÇÃO DE CAMISETA MANGA CURTA
6
MALHAS KID
100
UNID 24,00
2.400,00
PARA AÇÕES - Especificação: Características
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8

13

14

35

MALHAS KID

30

UNID

34,00

1.020,00

MALHAS KID

120

UNID

18,00

2.160,00

MALHAS KID

80

UNID

50,00

4.000,00

MALHAS KID

60

UNID

50,00

3.000,00

MALHAS KID

200

UNID

114,00

22.800,00
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do Tecido: (Malha Pv, cor Branca e Cores
Variadas (Coloridas) Composição: 63% Poliéster
e 27% Viscose l solidez da cor à lavagem, solidez
da cor à luz, solidez da cor ao suor, Solidez da
cor a fricção). Tamanho variados, com aplicação
da logomarca da Prefeitura de Porto Franco.
Tamanhos variados.
CONFECÇÃO DE CAMISETA UNIFORME
MANGA CURTA GOLA POLO. Especificação:
Características
do
Tecido:
(Malha
Pv,
Composição: 63% Poliéster e 27% Viscose/
solidez da cor à lavagem, solidez da cor à luz,
solidez da cor ao suor, Solidez da cor a fricção).
Cores: a ser definida, gola e viés, com aplicação
da logomarca da Prefeitura de Porto Franco.
Tamanhos variados.
CONFECÇÃO DE SACOLA CONFECCIONADA
EM ALGODAO 100% CRU. Especificação: Com
cordão na parte superior para fechamento,
medindo 25x35cm. Com aplicação da logo da
Prefeitura de Porto Franco, Secretaria e Evento.
Tamanho único.
CONFECÇÃO DE CALÇA MASC. TACTEL Especificação: Calça MASCULINA tactel sem
forro com elástico na cintura, com cordão na
parte interna da cintura, caseado na parte interna
da cintura para passagem do cordão, bolsos com
zíper no dianteiro, bolso traseiro com velcro
centralizado, em cores variadas. Com aplicação
da logomarca da Prefeitura de Porto Franco e
Secretaria Municipal. Tamanhos (P, M, G e GG).
CONFECÇÃO DE CALÇA FEM. TACTEL Especificação: Calça FEMININA tactel sem forro
com elástico na cintura, com cordão na parte
interna da cintura, caseado na parte interna da
cintura para passagem do cordão, bolsos com
zíper no dianteiro, bolso traseiro com velcro
centralizado, em cores variadas. Com aplicação
da logomarca da Prefeitura de Porto Franco,
Secretaria Municipal e Evento. Tamanhos (P, M,
G e GG).
CONFECÇÃO DE FARDAMENTO: MOTORISTA
E AGENTE DE PORTARIA, privativo, na cor azul
royal. Especificação: Características do Tecido:
Tricoline profits sol a sol, Composição: 67% os,
33% algodão, Cor: azul royal, CAMISA:
especificações: manga curta, aberta com botão,
bolsos chapados na parte superior externa, lado
esquerdo do peito, com vista larga de 3 em de
largura, CALÇA: CÓS: frente: reto, costa: com
elástico, zíper frontal, Bolso: 2 bolsos chapados
na parte superior externa, com vista larga de 3
em de largura. Com aplicação da logo da
Prefeitura de Porto Franco, Tamanhos (P, M, G e
GG).
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TOTAL 37.675,00

11.3.

Órgãos Participantes:
Secretaria Municipal de Administração – SMA e a Secretaria Municipal de Educação – SME.
11.4. Do quantitativo por órgão participante
Secretaria Municipal de Administração – SMA
Item

Descrição

Qtd.
Total

CONFECÇÃO DE CALÇA FEMININA EM BRIM NA COR VERMELHA. Especificação: Com
aplicação da logomarca da Prefeitura de Porto Franco e Secretaria Municipal. Tamanhos (P, M, G
30
e GG).
CONFECÇÃO DE CAMISETA MANGA CURTA ESTAMPADA. Especificação: Características do
Tecido: (Malha Pv, cor Branca (Coloridas) Composição: 100% Poliéster / solidez da cor à lavagem,
5
30
solidez da cor à luz, solidez da cor ao suor, Solidez da cor a fricção) com aplicação da logomarca
da Prefeitura de Porto Franco. Tamanhos (P, M, G e GG).
CONFECÇÃO DE CAMISETA MANGA CURTA PARA AÇÕES - Especificação: Características do
Tecido: (Malha Pv, cor Branca e Cores Variadas (Coloridas) Composição: 63% Poliéster e 27%
6 Viscose l solidez da cor à lavagem, solidez da cor à luz, solidez da cor ao suor, Solidez da cor a 100
fricção). Tamanho variados, com aplicação da logomarca da Prefeitura de Porto Franco. Tamanhos
variados.
CONFECÇÃO DE CAMISETA UNIFORME MANGA CURTA GOLA POLO. Especificação:
Características do Tecido: (Malha Pv, Composição: 63% Poliéster e 27% Viscose/ solidez da cor à
7 lavagem, solidez da cor à luz, solidez da cor ao suor, Solidez da cor a fricção). Cores: a ser
30
definida, gola e viés, com aplicação da logomarca da Prefeitura de Porto Franco. Tamanhos
variados.
CONFECÇÃO DE SACOLA CONFECCIONADA EM ALGODAO 100% CRU. Especificação: Com
8 cordão na parte superior para fechamento, medindo 25x35cm. Com aplicação da logo da Prefeitura 120
de Porto Franco, Secretaria e Evento. Tamanho único.
CONFECÇÃO DE CALÇA MASC. TACTEL - Especificação: Calça MASCULINA tactel sem forro
com elástico na cintura, com cordão na parte interna da cintura, caseado na parte interna da cintura
13 para passagem do cordão, bolsos com zíper no dianteiro, bolso traseiro com velcro centralizado,
80
em cores variadas. Com aplicação da logomarca da Prefeitura de Porto Franco e Secretaria
Municipal. Tamanhos (P, M, G e GG).
CONFECÇÃO DE CALÇA FEM. TACTEL - Especificação: Calça FEMININA tactel sem forro com
elástico na cintura, com cordão na parte interna da cintura, caseado na parte interna da cintura
14 para passagem do cordão, bolsos com zíper no dianteiro, bolso traseiro com velcro centralizado,
60
em cores variadas. Com aplicação da logomarca da Prefeitura de Porto Franco, Secretaria
Municipal e Evento. Tamanhos (P, M, G e GG).
Secretaria Municipal de Educação – SME.
Qtd.
Item
Descrição
Total
CONFECÇÃO DE FARDAMENTO: MOTORISTA E AGENTE DE PORTARIA, privativo, na
cor azul royal. Especificação: Características do Tecido: Tricoline profits sol a sol,
Composição: 67% os, 33% algodão, Cor: azul royal, CAMISA: especificações: manga curta,
35
aberta com botão, bolsos chapados na parte superior externa, lado esquerdo do peito, com
200
vista larga de 3 em de largura, CALÇA: CÓS: frente: reto, costa: com elástico, zíper frontal,
Bolso: 2 bolsos chapados na parte superior externa, com vista larga de 3 em de largura.
Com aplicação da logo da Prefeitura de Porto Franco, Tamanhos (P, M, G e GG).
12. DA VALIDADE DA ATA:
12.1. A validade desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, não
podendo ser prorrogada.
13. DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
13.1. Caberá à SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO o gerenciamento desta Ata, no seu aspecto
operacional e nas questões legais, em conformidade com as normas do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de
2013.
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iguais aos do licitante vencedor, estão relacionados na ata de realização da sessão pública do Pregão Presencial
nº 010/2022, que é parte integrante desta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.
15. DA UTILIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS:
15.1. A presente ata implica em compromisso de fornecimento, após cumprir os requisitos de publicidade,
ficando o fornecedor obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante sua validade, dentro dos
quantitativos estimados.
15.2. O ajuste com os fornecedores registrados será formalizado pelos interessados mediante assinatura de
Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial nº 010/2022.
15.3. Em decorrência da publicação desta Ata, o participante do SRP poderá firmar contrato com os
fornecedores que tiveram os preços registrados, devendo comunicar ao órgão gestor a recusa daquele em
fornecer os materiais no prazo estabelecido pelos órgãos participantes.
15.4. O fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para a assinatura do
contrato.
15.5. Caso o fornecedor classificado em primeiro lugar não cumpra o prazo estabelecido ou se recuse a
executar o fornecimento, terá o seu registro de preço cancelado, sem prejuízo das sanções previstas em lei e no
instrumento contratual. Neste caso, o órgão participante comunicará ao órgão gestor, competindo a este convocar
sucessivamente, por ordem de classificação, os demais fornecedores.
15.6. O detentor do registro de preços, durante o prazo de validade desta Ata, fica obrigado:
15.6.1. Atender os pedidos efetuados pelos órgãos participantes do SRP;
15.6.2. Fornecer os materiais, por preço unitário registrado, nas quantidades indicadas pelo participante do SRP,
não podendo ultrapassar o quantitativo registrado;
15.6.3. Responder, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, às consultas do órgão gestor do registro de
preços sobre a pretensão de órgão não participante em aderir à presente Ata (carona).
16. DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
16.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços os órgãos participantes ou qualquer outro
Órgão/Entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame objeto deste Edital, mediante
prévia consulta a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - Órgão Gerenciador, desde que devidamente
comprovada a vantagem, respeitado o limite contido no Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
16.2. Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata
de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, para que esta indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados,
obedecida a ordem de classificação.
16.3. O fornecedor registrado fica proibido de firmar contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços sem
prévia autorização do Órgão Gerenciador.
16.4. Caberá aos fornecedores beneficiários da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento aos não participantes que solicitem adesão à Ata de
Registro de Preços acima do quantitativo previsto, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações
anteriormente assumidas, respeitado o disposto no Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
16.5. As solicitações de adesão, concessão de anuência pelo fornecedor e autorização do órgão gerenciador
serão realizadas por meio de ofício emitido pela presidência do órgão gerenciador.
17. DAS CONDIÇÕES GERAIS:
17.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as
obrigações da Administração e dos fornecedores registrados, sanções e demais condições do ajuste encontramse definidos no Termo de Referência e no Edital do Pregão Presencial 010/2022.
18. DA DIVULGAÇÃO:
18.1. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Município, que é condição
indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte
ao de sua assinatura, nos termos da lei.
18.2. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e depois de lida e achada em ordem, vai
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14.1. Os preços registrados são os preços unitários ofertados pelos signatários desta Ata.
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assinada pelas partes.

Porto Franco (MA), 20 de abril de 2022.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Raimundo Antônio Araújo Barros – Secretário Municipal de Administração
Órgão Gerenciador
KID CONFECÇÃO DE ROUPAS LTDA
José Almir de Souza – Representante Legal
Empresa

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2022

O MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº.
06.208.946/0001-24, com sede e foro na Praça Demétrio Milhomem, 10, Centro, na cidade de Porto Franco/MA,
através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, neste ato representada pelo Secretário de
Administração, Sr. Raimundo Antônio Araújo Barros, Ordenador de Despesa, Decreto Municipal Nº. 004/2021,
portador da cédula de identidade RG n.º 050322512013-9 SSP/MA, inscrito no CPF sob o n.º 215.867.483-00, no
uso de suas atribuições, considerando o julgamento da licitação na modalidade pregão, na forma presencial, para
REGISTRO DE PREÇOS nº 010/2022, publicado no Diário Oficial do Estado do Maranhão em 18/03/2022,
Processo Administrativo nº 089/2021-SMA, RESOLVE registrar os preços das empresas indicadas e
qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo
as condições previstas no Edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002, em conformidade com as disposições a seguir:
19. DO OBJETO
19.1. A presente Ata tem por objeto a Contratação de empresa especializada para a confecção de Vestuários
e Uniformes para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração e da Secretaria Municipal de
Educação, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de
transcrição.
20. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E FORNECEDOR
Dados do fornecedor classificado
Razão Social: SILOMI DE OLIVEIRA
CNPJ/MF nº: 06.697.072/0001-16
MOREIRA
Endereço: Avenida Benedito Leite, Nº 358, Centro, Porto
CEP: 65.970-000
Franco/MA
Telefone: (99) 3571-3199
Telefone (2): (99) 98824-6999
Endereço Eletrônico: portografica@hotmail.com
Representante: Silomi de Oliveira Moreira
RG nº 036657842009-0
Órgão Exp./UF: SSP/MA
CPF nº 095.343.852-04
20.1. Do preço registrado, especificações do objeto, quantidade e demais condições ofertadas na proposta:
ITEM

DESCRIÇÃO

FABRICANTE
/MODELO

4

CONFECÇÃO DE CAMISETA EM MALHA
PV BRANCA. Especificação: serigrafada
frente e costa com 2 cores, tamanhos P, M e
G adulto.

PORTO
GRÁFICA

QUANT. UNID.

60

UNID
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VALOR
TOTAL

23,00

1.380,00
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12

22

23

25

PORTO
GRÁFICA

300

UNID

22,00

6.600,00

PORTO
GRÁFICA

60

UNID

23,00

1.380,00

ATALAIA

14

UNID

180,00

2.520,00

PORTO
GRÁFICA

28

UNID

39,00

1.092,00

ATALAIA

14

UNID

107,00

1.498,00

Página 16 de 24

10

CONFECÇÃO DE CAMISETA MANGA
CURTA PARA AÇÕES - Especificação:
Características do Tecido: (Malha Pv, cor
Branca e Cores Variadas (Coloridas)
Composição:
63%
Poliéster
e
27%
Viscose/solidez da cor à lavagem, solidez da
cor à luz, solidez da cor ao suor, Solidez da
cor a fricção) Tamanho variados, com
aplicação da logomarca da Prefeitura de
Porto Franco e Secretaria Municipal.
Tamanhos variados.
CONFECÇÃO DE CAMISETA MANGA
CURTA
ESTAMPADA
P/M/G/GG.
Especificação: Características do Tecido:
(Malha
Pv,
cor
Branca
(Coloridas)
Composição: 100% Poliéster I solidez da cor
à lavagem, solidez da cor à luz, solidez da
cor ao suor, Solidez da cor a fricção) com
aplicação da logomarca da Prefeitura de
Porto Franco e Secretaria Municipal.
Tamanhos (P, M, G e GG).
COTURNO TÁTICO C/ FECHO Coturno na
cor preta, com solado de borracha e zíper
lateral, extra leve, extra brilho, modelo ultra
leve; cano: lona 10 resinada – percintas de
algodão na lateral; traseira e boca do cano
gáspea e contraforte; couro - semi anilina
espessura 18/20, com brilho; altura do cano:
22 cm – com 11 ilhoses de alumínio; cadarço:
poliéster reforçado, rebites de latão; válvulas
de respiro (drenagem) – latão; couraça
(biqueira): tru-line (termoplástica) aplicada a
quente; solado: p. u. (poliuretano) injeção
direta - dupla camada - bi densidade desenho antiderrapante; palmilha: de silicone.
- 05 mm - forrada com tecido antibactericida.
OBS: O coturno deve conter CA (certificado
de autenticidade) – por determinação do
Ministério Público do Trabalho.
CONFECÇÃO DE BONÉ REGULÁVEL
PRETO Confeccionado em tecido tactel 94%
de poliéster e 6% algodão), 5 gomos, pala de
nylon medindo 18x6cm, regulagem com
velcro. Acabamento com cadarço 25 x 1,5;
bordado na parte frontal do boné brasão da
Guarda Municipal de Porto Franco - MA.
CINTO NA – Com presilhas em poliéster 600
Rip Stop PVC; confeccionado em Fita 50mm;
com alma de polímero; fivela 3 pontas de
Nylon c/ Tripla Trava e 2 reguladores de
50mm; regulagem de tamanho por velcro;
com cor preta e tamanho de 130cm. Cada
cinto deve conter 4 presilhas para maior
fixação no cinto inferior, podendo ser no
mesmo material do cinto NA, na cor preta,
com fixação por botão de pressão.
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CONFECÇÃO DE CAMISETA MANGA
CURTA para ações - Especificação:
Características do Tecido: (Malha Pv, cor
Branca e Cores Variadas (Coloridas)
Composição: 63% Poliéster e 27% Viscosel
29 e 30
solidez da cor à lavagem, solidez da cor à
luz, solidez da cor ao suor, Solidez da cor a
fricção). Tamanho variados, com aplicação da
logomarca da Prefeitura de Porto Franco.
Tamanhos variados.
CONFECÇÃO DE CAMISETA MANGA
CURTA para ações de 7 a 8 anos.
Especificação: Características do Tecido:
(Malha Pv, cor Branca e Cores Variadas
33
(Coloridas) Composição: 100% Poliéster /
solidez da cor à lavagem, solidez da cor à
luz, solidez da cor ao suor, Solidez da cor a
fricção). Com aplicação da logomarca da
Prefeitura de Porto Franco.
CONFECÇÃO DE CAMISETA MANGA
CURTA PARA AÇÕES. Especificação:
Características do Tecido: (Malha Pv, cor
Branca e Cores Variadas (Coloridas)
34
Composição: 100% Poliéster / solidez da cor
à lavagem, solidez da cor à luz, solidez da
cor ao suor, Solidez da cor a fricção). Com
aplicação da logomarca da Prefeitura de
Porto Franco. Tamanhos (DE 9 A 12 ANOS).
CONFECÇÃO
DE
PASTA
PERSONALIZADA para programas de
capacitação e eventos. Especificação:
36
Características do Tecido: nylon 100%
poliéster, tamanho 35 x 25 em. Com
aplicação da logomarca da Prefeitura de
Porto Franco - MA. Tamanhos variados.
CONFECÇÃO DE SACOLA confeccionada
em algodão 100% cru. Especificação: Com
cordão na parte superior para fechamento,
37
medindo 25x35cm. Com aplicação da logo da
Prefeitura de Porto Franco, Secretaria e
Evento. Tamanho único.
CONFECÇÃO DE SACOLA em nylon 70.
Especificação: Características do Tecido:
nylon 100% poliéster, com zíper e alça de
38
ombro. MEDIDAS: 40x35com serigrafia. Com
aplicação da logo da Prefeitura de Porto
Franco MA, Secretaria e Evento.
CONFECÇÃO DE CAMISETA MANGA
CURTA PARA AÇÕES - Especificação:
Características do Tecido: (Malha Pv, cor
Branca e Cores Variadas (Coloridas)
47
Composição: 63% Poliéster e 27% Viscose/
solidez da cor à lavagem, solidez da cor à
luz, solidez da cor ao suor, Solidez da cor a
fricção). Com aplicação da logomarca da
Prefeitura de Porto Franco e Secretaria

PORTO
GRÁFICA

3.000

UNID

22,50

67.500,00

PORTO
GRÁFICA

3.000

UNID

21,00

63.000,00

PORTO
GRÁFICA

3.000

UNID

21,00

63.000,00

PORTO
GRÁFICA

1.000

UNID

25,00

25.000,00

PORTO
GRÁFICA

1.000

UNID

19,00

19.000,00

PORTO
GRÁFICA

1.000

UNID

24,00

24.000,00

PORTO
GRÁFICA

2.000

UNID

22,00

44.000,00
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Municipal de Educação. Tamanhos variados.
VALOR TOTAL R$

319.970,00

20.2.

Órgãos Participantes:
Secretaria Municipal de Administração – SMA e a Secretaria Municipal de Educação – SME.
20.3. Do quantitativo por órgão participante
Secretaria Municipal de Administração – SMA
Descrição

CONFECÇÃO DE CAMISETA EM MALHA PV BRANCA. Especificação: serigrafada frente e costa
com 2 cores, tamanhos P, M e G adulto.
CONFECÇÃO DE CAMISETA MANGA CURTA PARA AÇÕES - Especificação: Características do
Tecido: (Malha Pv, cor Branca e Cores Variadas (Coloridas) Composição: 63% Poliéster e 27%
10 Viscose/solidez da cor à lavagem, solidez da cor à luz, solidez da cor ao suor, Solidez da cor a
fricção) Tamanho variados, com aplicação da logomarca da Prefeitura de Porto Franco e Secretaria
Municipal. Tamanhos variados.
CONFECÇÃO DE CAMISETA MANGA CURTA ESTAMPADA P/M/G/GG. Especificação:
Características do Tecido: (Malha Pv, cor Branca (Coloridas) Composição: 100% Poliéster I solidez
12 da cor à lavagem, solidez da cor à luz, solidez da cor ao suor, Solidez da cor a fricção) com
aplicação da logomarca da Prefeitura de Porto Franco e Secretaria Municipal. Tamanhos (P, M, G
e GG).
COTURNO TÁTICO C/ FECHO Coturno na cor preta, com solado de borracha e zíper lateral, extra
leve, extra brilho, modelo ultra leve; cano: lona 10 resinada – percintas de algodão na lateral;
traseira e boca do cano gáspea e contraforte; couro - semi anilina espessura 18/20, com brilho;
altura do cano: 22 cm – com 11 ilhoses de alumínio; cadarço: poliéster reforçado, rebites de latão;
22 válvulas de respiro (drenagem) – latão; couraça (biqueira): tru-line (termoplástica) aplicada a
quente; solado: p. u. (poliuretano) injeção direta - dupla camada - bi densidade - desenho
antiderrapante; palmilha: de silicone. - 05 mm - forrada com tecido antibactericida. OBS: O coturno
deve conter CA (certificado de autenticidade) – por determinação do Ministério Público do
Trabalho.
CONFECÇÃO DE BONÉ REGULÁVEL PRETO Confeccionado em tecido tactel 94% de poliéster e
6% algodão), 5 gomos, pala de nylon medindo 18x6cm, regulagem com velcro. Acabamento com
23
cadarço 25 x 1,5; bordado na parte frontal do boné brasão da Guarda Municipal de Porto Franco MA.
CINTO NA – Com presilhas em poliéster 600 Rip Stop PVC; confeccionado em Fita 50mm; com
alma de polímero; fivela 3 pontas de Nylon c/ Tripla Trava e 2 reguladores de 50mm; regulagem de
25 tamanho por velcro; com cor preta e tamanho de 130cm. Cada cinto deve conter 4 presilhas para
maior fixação no cinto inferior, podendo ser no mesmo material do cinto NA, na cor preta, com
fixação por botão de pressão.
Secretaria Municipal de Educação – SME.
4

Item

Descrição

Qtd.
Total
60

300

60

14

28

14

Qtd.
Total

CONFECÇÃO DE CAMISETA MANGA CURTA para ações - Especificação: Características do
Tecido: (Malha Pv, cor Branca e Cores Variadas (Coloridas) Composição: 63% Poliéster e 27%
29 e
Viscosel solidez da cor à lavagem, solidez da cor à luz, solidez da cor ao suor, Solidez da cor a 3.000
30
fricção). Tamanho variados, com aplicação da logomarca da Prefeitura de Porto Franco.
Tamanhos variados.
CONFECÇÃO DE CAMISETA MANGA CURTA para ações de 7 a 8 anos. Especificação:
Características do Tecido: (Malha Pv, cor Branca e Cores Variadas (Coloridas) Composição:
33
3.000
100% Poliéster / solidez da cor à lavagem, solidez da cor à luz, solidez da cor ao suor, Solidez da
cor a fricção). Com aplicação da logomarca da Prefeitura de Porto Franco.
CONFECÇÃO DE CAMISETA MANGA CURTA PARA AÇÕES. Especificação: Características do
34 Tecido: (Malha Pv, cor Branca e Cores Variadas (Coloridas) Composição: 100% Poliéster / solidez 3.000
da cor à lavagem, solidez da cor à luz, solidez da cor ao suor, Solidez da cor a fricção). Com
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Item

aplicação da logomarca da Prefeitura de Porto Franco. Tamanhos (DE 9 A 12 ANOS).
CONFECÇÃO DE PASTA PERSONALIZADA para programas de capacitação e eventos.
36 Especificação: Características do Tecido: nylon 100% poliéster, tamanho 35 x 25 em. Com 1.000
aplicação da logomarca da Prefeitura de Porto Franco - MA. Tamanhos variados.
CONFECÇÃO DE SACOLA confeccionada em algodão 100% cru. Especificação: Com cordão na
37 parte superior para fechamento, medindo 25x35cm. Com aplicação da logo da Prefeitura de Porto 1.000
Franco, Secretaria e Evento. Tamanho único.
CONFECÇÃO DE SACOLA em nylon 70. Especificação: Características do Tecido: nylon 100%
38 poliéster, com zíper e alça de ombro. MEDIDAS: 40x35com serigrafia. Com aplicação da logo da 1.000
Prefeitura de Porto Franco MA, Secretaria e Evento.
CONFECÇÃO DE CAMISETA MANGA CURTA PARA AÇÕES - Especificação: Características
do Tecido: (Malha Pv, cor Branca e Cores Variadas (Coloridas) Composição: 63% Poliéster e 27%
47 Viscose/ solidez da cor à lavagem, solidez da cor à luz, solidez da cor ao suor, Solidez da cor a 2.000
fricção). Com aplicação da logomarca da Prefeitura de Porto Franco e Secretaria Municipal de
Educação. Tamanhos variados.
21. DA VALIDADE DA ATA:
21.1. A validade desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, não
podendo ser prorrogada.
22. DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
22.1. Caberá à SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO o gerenciamento desta Ata, no seu aspecto
operacional e nas questões legais, em conformidade com as normas do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de
2013.
23. DOS PREÇOS REGISTRADOS:
23.1. Os preços registrados são os preços unitários ofertados pelos signatários desta Ata.
23.2. Os preços registrados, bem como o registro dos licitantes que aceitaram cotar os materiais com preços
iguais aos do licitante vencedor, estão relacionados na ata de realização da sessão pública do Pregão Presencial
nº 010/2022, que é parte integrante desta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.
24. DA UTILIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS:
24.1. A presente ata implica em compromisso de fornecimento, após cumprir os requisitos de publicidade,
ficando o fornecedor obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante sua validade, dentro dos
quantitativos estimados.
24.2. O ajuste com os fornecedores registrados será formalizado pelos interessados mediante assinatura de
Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial nº 010/2022.
24.3. Em decorrência da publicação desta Ata, o participante do SRP poderá firmar contrato com os
fornecedores que tiveram os preços registrados, devendo comunicar ao órgão gestor a recusa daquele em
fornecer os materiais no prazo estabelecido pelos órgãos participantes.
24.4. O fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para a assinatura do
contrato.
24.5. Caso o fornecedor classificado em primeiro lugar não cumpra o prazo estabelecido ou se recuse a
executar o fornecimento, terá o seu registro de preço cancelado, sem prejuízo das sanções previstas em lei e no
instrumento contratual. Neste caso, o órgão participante comunicará ao órgão gestor, competindo a este convocar
sucessivamente, por ordem de classificação, os demais fornecedores.
24.6. O detentor do registro de preços, durante o prazo de validade desta Ata, fica obrigado:
24.6.1. Atender os pedidos efetuados pelos órgãos participantes do SRP;
24.6.2. Fornecer os materiais, por preço unitário registrado, nas quantidades indicadas pelo participante do SRP,
não podendo ultrapassar o quantitativo registrado;
24.6.3. Responder, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, às consultas do órgão gestor do registro de
preços sobre a pretensão de órgão não participante em aderir à presente Ata (carona).
25. DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
25.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços os órgãos participantes ou qualquer outro
Órgão/Entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame objeto deste Edital, mediante
prévia consulta a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - Órgão Gerenciador, desde que devidamente
comprovada a vantagem, respeitado o limite contido no Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
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25.2.

Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata
de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, para que esta indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados,
obedecida a ordem de classificação.
25.3. O fornecedor registrado fica proibido de firmar contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços sem
prévia autorização do Órgão Gerenciador.
25.4. Caberá aos fornecedores beneficiários da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento aos não participantes que solicitem adesão à Ata de
Registro de Preços acima do quantitativo previsto, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações
anteriormente assumidas, respeitado o disposto no Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
25.5. As solicitações de adesão, concessão de anuência pelo fornecedor e autorização do órgão gerenciador
serão realizadas por meio de ofício emitido pela presidência do órgão gerenciador.
26. DAS CONDIÇÕES GERAIS:
26.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as
obrigações da Administração e dos fornecedores registrados, sanções e demais condições do ajuste encontramse definidos no Termo de Referência e no Edital do Pregão Presencial 010/2022.
27. DA DIVULGAÇÃO:
27.1. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Município, que é condição
indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte
ao de sua assinatura, nos termos da lei.
27.2. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e depois de lida e achada em ordem, vai
assinada pelas partes.

Porto Franco (MA), 20 de abril de 2022.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Raimundo Antônio Araújo Barros – Secretário Municipal de Administração
Órgão Gerenciador

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2022-CPL-SRP
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022
O MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº.
06.208.946/0001-24, com sede e foro na Praça Demétrio Milhomem, 10, Centro, na cidade de Porto Franco/MA,
através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, neste ato representada pelo Secretário de
Administração, Sr. Raimundo Antônio Araújo Barros, Ordenador de Despesa, Decreto Municipal Nº. 004/2021,
portador da cédula de identidade RG n.º 050322512013-9 SSP/MA, inscrito no CPF sob o n.º 215.867.483-00, no
uso de suas atribuições, considerando o julgamento da licitação na modalidade pregão, na forma presencial, para
REGISTRO DE PREÇOS nº 010/2022, publicado no Diário Oficial do Estado do Maranhão em 18/03/2022,
Processo Administrativo nº 089/2021-SMA, RESOLVE registrar os preços das empresas indicadas e
qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo
as condições previstas no Edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002, em conformidade com as disposições a seguir:
28. DO OBJETO
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28.1.

A presente Ata tem por objeto a Contratação de empresa especializada para a confecção de Vestuários
e Uniformes para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração e da Secretaria Municipal de
Educação, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de
transcrição.
29. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E FORNECEDOR
29.1. Dados do fornecedor classificado
Razão Social: D DOS R MARINHO INDUSTRIA E
CNPJ/MF nº: 04.789.688/0001-91
COMERCIO
Endereço: Rua Henrique Dias, nº 394, Bacuri,
CEP: 65.916-015
Imperatriz/MA
Telefone: (99) 98139-0001
Telefone (2): (99) 3528-3742
Endereço Eletrônico: dayanna.marinho.adv@gmail.com Representante: Derocy dos Reis Marinho
RG nº 015619642000-1
Órgão Exp./UF: SSP/MA
CPF nº 363.693.573-91
Do preço registrado, especificações do objeto, quantidade e demais condições ofertadas na proposta:
FABRICANTE
VALOR
VALOR
ITEM
DESCRIÇÃO
QUANT. UNID.
/MODELO
UNIT.
TOTAL
CONFECÇÃO DE SHORT ESPORTIVO.
Especificação: tecido poliéster, tactel e
cacharréu, cores variadas, e serigrafada
15
frente e costa com 04 cores, tamanhos: P,
DAYKERON
30
UNID
29,00
870,00
M e G. Com aplicação da logomarca da
Prefeitura de Porto Franco e Secretaria
Municipal.
CONFECÇÃO DE JOGO DE COLETES.
Especificação:
Uso
esportivo,
com
numeração 01 a 25, material cacharréu,
tecido poliéster, modelo dupla face, cores
16 e 17
DAYKERON
100
JOGO 740,00
74.000,00
variadas, e serigrafada frente e costa com
04 cores, tamanhos: P, M e G. Com
aplicação da logomarca da Prefeitura de
Porto Franco e Secretaria Municipal.
CONFECÇÃO DE CAMISA DE MALHA
AZUL MARINHO BORDADA Camisa de
malha azul, malha composta de 67% de
poliéster e 33% de viscose (malha fria),
manga curta, gola careca em elastano na
cor azul, punhos nas mangas em elastano
na cor azul, bordado nas costas Guarda
24
DAYKERON
28
UNID
41,90
1.173,20
Municipal de Porto Franco - MA em
semicírculo na cor amarelo ouro e brasão
da Guarda Municipal de Porto Franco - MA
no peito no lado esquerdo e nome do
guarda no lado direito em amarelo ouro e
tipagem sanguínea em vermelho; ROUPA
SOB MEDIDA.
CONFECÇÃO DE AVENTAL do tipo bata.
Material tecido 100% poliéster, tamanho
26
único, características adicionais: fecho
DAYKERON
300
UNID
32,00
9.600,00
lateral, laço, cor branca, com logomarca da
prefeitura (cozinheiras).
CONFECÇÃO DE CAMISETA em malha pv
branca. Especificação: serigrafada frente e
28
DAYKERON
500
UNID
21,50
10.750,00
costa com 2 cores, tamanhos P, M e G
adulto.
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CONFECÇÃO DE CAMISETA MANGA
CURTA para ações de 13 a 16 anos.
Especificação: Características do Tecido:
(Malha Pv, cor Branca e Cores Variadas
(Coloridas). Composição: 100% Poliéster /
31 e 32
solidez da cor à lavagem, solidez da cor à
luz, solidez da cor ao suor, Solidez da cor a
fricção). Com aplicação da logomarca da
Prefeitura de Porto Franco. Tamanhos (DE
13 A 16 ANOS).
CONFECÇÃO DE EQUIPAGEM (camisa,
short,
meião).
Especificação:
Uso
esportivo, 20 conjuntos completo para atleta
de linha e 02 conjuntos completo para
goleiro, tecido poliéster, modelo simples,
43 e 44
cores variadas, e serigrafada frente e costa
com 04 cores, tamanhos: P, M, G. Com
aplicação da logomarca da Prefeitura de
Porto Franco e Secretaria Municipal de
Educação. Tamanhos variados.
CONFECÇÃO
DE
COLETES.
Especificação:
Uso
esportivo,
com
numeração de 01 à 25, material caixa rei,
tecido poliéster, modelo simples, cores
45 e 46 variadas, e serigrafada frente e costa com
04 cores, tamanhos: P, M, G. Com
aplicação da logomarca da Prefeitura de
Porto Franco - MA e Secretaria Municipal
de Educação. Tamanhos variados.

DAYKERON

3.000

UNID

22,00

DAYKERON

100

CONJ. 1.620,00

162.000,00

DAYKERON

200

JOGO

159.400,00

797,00

VALOR TOTAL R$

66.000,00

483.793,20

29.3.

Item

Descrição

CONFECÇÃO DE SHORT ESPORTIVO. Especificação: tecido poliéster, tactel e cacharréu, cores
variadas, e serigrafada frente e costa com 04 cores, tamanhos: P, M e G. Com aplicação da
logomarca da Prefeitura de Porto Franco e Secretaria Municipal.
CONFECÇÃO DE JOGO DE COLETES. Especificação: Uso esportivo, com numeração 01 a 25,
16 e material cacharréu, tecido poliéster, modelo dupla face, cores variadas, e serigrafada frente e
17 costa com 04 cores, tamanhos: P, M e G. Com aplicação da logomarca da Prefeitura de Porto
Franco e Secretaria Municipal.
CONFECÇÃO DE CAMISA DE MALHA AZUL MARINHO BORDADA Camisa de malha azul,
malha composta de 67% de poliéster e 33% de viscose (malha fria), manga curta, gola careca em
elastano na cor azul, punhos nas mangas em elastano na cor azul, bordado nas costas Guarda
24
Municipal de Porto Franco - MA em semicírculo na cor amarelo ouro e brasão da Guarda
Municipal de Porto Franco - MA no peito no lado esquerdo e nome do guarda no lado direito em
amarelo ouro e tipagem sanguínea em vermelho; ROUPA SOB MEDIDA.
Secretaria Municipal de Educação – SME.
15

Qtd.
Total
30

100

28

Item

Descrição

Qtd.
Total

26

CONFECÇÃO DE AVENTAL do tipo bata. Material tecido 100% poliéster, tamanho único,
características adicionais: fecho lateral, laço, cor branca, com logomarca da prefeitura

300
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Órgãos Participantes:
Secretaria Municipal de Administração – SMA e a Secretaria Municipal de Educação – SME.
29.4. Do quantitativo por órgão participante
Secretaria Municipal de Administração – SMA

(cozinheiras).
CONFECÇÃO DE CAMISETA em malha pv branca. Especificação: serigrafada frente e costa com
28
500
2 cores, tamanhos P, M e G adulto.
CONFECÇÃO DE CAMISETA MANGA CURTA para ações de 13 a 16 anos. Especificação:
Características do Tecido: (Malha Pv, cor Branca e Cores Variadas (Coloridas). Composição:
31 e
100% Poliéster / solidez da cor à lavagem, solidez da cor à luz, solidez da cor ao suor, Solidez da 3.000
32
cor a fricção). Com aplicação da logomarca da Prefeitura de Porto Franco. Tamanhos (DE 13 A 16
ANOS).
CONFECÇÃO DE EQUIPAGEM (camisa, short, meião). Especificação: Uso esportivo, 20
conjuntos completo para atleta de linha e 02 conjuntos completo para goleiro, tecido poliéster,
43 e
modelo simples, cores variadas, e serigrafada frente e costa com 04 cores, tamanhos: P, M, G. 100
44
Com aplicação da logomarca da Prefeitura de Porto Franco e Secretaria Municipal de Educação.
Tamanhos variados.
CONFECÇÃO DE COLETES. Especificação: Uso esportivo, com numeração de 01 à 25, material
45 e caixa rei, tecido poliéster, modelo simples, cores variadas, e serigrafada frente e costa com 04
200
46 cores, tamanhos: P, M, G. Com aplicação da logomarca da Prefeitura de Porto Franco - MA e
Secretaria Municipal de Educação. Tamanhos variados.
30. DA VALIDADE DA ATA:
30.1. A validade desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, não
podendo ser prorrogada.
31. DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
31.1. Caberá à SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO o gerenciamento desta Ata, no seu aspecto
operacional e nas questões legais, em conformidade com as normas do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de
2013.
32. DOS PREÇOS REGISTRADOS:
32.1. Os preços registrados são os preços unitários ofertados pelos signatários desta Ata.
32.2. Os preços registrados, bem como o registro dos licitantes que aceitaram cotar os materiais com preços
iguais aos do licitante vencedor, estão relacionados na ata de realização da sessão pública do Pregão Presencial
nº 010/2022, que é parte integrante desta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.
33. DA UTILIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS:
33.1. A presente ata implica em compromisso de fornecimento, após cumprir os requisitos de publicidade,
ficando o fornecedor obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante sua validade, dentro dos
quantitativos estimados.
33.2. O ajuste com os fornecedores registrados será formalizado pelos interessados mediante assinatura de
Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial nº 010/2022.
33.3. Em decorrência da publicação desta Ata, o participante do SRP poderá firmar contrato com os
fornecedores que tiveram os preços registrados, devendo comunicar ao órgão gestor a recusa daquele em
fornecer os materiais no prazo estabelecido pelos órgãos participantes.
33.4. O fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para a assinatura do
contrato.
33.5. Caso o fornecedor classificado em primeiro lugar não cumpra o prazo estabelecido ou se recuse a
executar o fornecimento, terá o seu registro de preço cancelado, sem prejuízo das sanções previstas em lei e no
instrumento contratual. Neste caso, o órgão participante comunicará ao órgão gestor, competindo a este convocar
sucessivamente, por ordem de classificação, os demais fornecedores.
33.6. O detentor do registro de preços, durante o prazo de validade desta Ata, fica obrigado:
33.6.1. Atender os pedidos efetuados pelos órgãos participantes do SRP;
33.6.2. Fornecer os materiais, por preço unitário registrado, nas quantidades indicadas pelo participante do SRP,
não podendo ultrapassar o quantitativo registrado;
33.6.3. Responder, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, às consultas do órgão gestor do registro de
preços sobre a pretensão de órgão não participante em aderir à presente Ata (carona).
34. DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
34.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços os órgãos participantes ou qualquer outro
Órgão/Entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame objeto deste Edital, mediante
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prévia consulta a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - Órgão Gerenciador, desde que devidamente
comprovada a vantagem, respeitado o limite contido no Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
34.2. Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata
de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, para que esta indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados,
obedecida a ordem de classificação.
34.3. O fornecedor registrado fica proibido de firmar contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços sem
prévia autorização do Órgão Gerenciador.
34.4. Caberá aos fornecedores beneficiários da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento aos não participantes que solicitem adesão à Ata de
Registro de Preços acima do quantitativo previsto, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações
anteriormente assumidas, respeitado o disposto no Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
34.5. As solicitações de adesão, concessão de anuência pelo fornecedor e autorização do órgão gerenciador
serão realizadas por meio de ofício emitido pela presidência do órgão gerenciador.
35. DAS CONDIÇÕES GERAIS:
35.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as
obrigações da Administração e dos fornecedores registrados, sanções e demais condições do ajuste encontramse definidos no Termo de Referência e no Edital do Pregão Presencial 010/2022.
36. DA DIVULGAÇÃO:
36.1. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Município, que é condição
indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte
ao de sua assinatura, nos termos da lei.
36.2. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e depois de lida e achada em ordem, vai
assinada pelas partes.
Porto Franco (MA), 20 de abril de 2022.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Raimundo Antônio Araújo Barros – Secretário Municipal de Administração
Órgão Gerenciador
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