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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

O, Prefeito Municipal de Ouro Verde, Estado de 

Santa Catarina, no uso das atribuições de seu 

cargo e de conformidade com as disposições 

emanadas pela Lei Federal n. 8.666/93 e a Lei 

10.520 e suas posteriores alterações, 

Resolve: 

“...Homologar o Processo Licitatório Pregão Presencial  039/2022 PR e, o Termo de 

Adjudicação do  processo Licitatório 059/2022 PR seu objeto: Registro de Preço para Aquisição 

parcelada de  uniformes para os alunos matriculados na Escola Municipal Professora Sonia 

Menta Barreta, Creche Maria José de Menezes e camiseta, calção esportivo, conforme normas 

estipuladas no presente edital e seus anexos., Fornecedores e itens Homologado:... 

1699 - J C PAPELARIA EIRELI (85.230.852/0001-28) 

Lote Item Material/Serviço Unid. 

medida 

Marca Quantidade Valor 

unitário 

(R$) 

Valor 

total (R$) 

1 1 44549 - Camiseta manga 

Curta Tam nº 01, 02 e 

03, em poliviscosi anti-

piling, decote redondo, 

cor a definir, com brasão 

do município em suas 

cores padrão no lado 

esquerdo e nas costas,  

, emblema da secretaria  

municipal de educação 

de Ouro Verde em uma 

cor em serigrafia. 

UN B&B 20  29,00  580,00 

1 2 44550 - Camiseta manga 

Curta 04, 06 e 08 em 

poliviscosi anti-piling, 

decote redondo, cor a 

definir com brasão do 

município em suas cores 

padrão no lado esquerdo 

e nas costas, 

UN B&B 100  29,00  2.900,00 
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 emblema da secretaria  

municipal de educação 

de Ouro Verde em uma 

cor em serigrafia 

1 3 44551 - Camiseta manga 

Curta nº 10, 12, 14 e 16 

em poliviscosi anti-piling, 

decote redondo, cor a 

definir com brasão do 

município em suas cores 

padrão no lado esquerdo 

e nas costas 

, emblema da secretaria  

municipal de educação 

de Ouro Verde em uma 

cor em serigrafia. 

UN B&B 130  35,50  4.615,00 

1 4 44552 - Camiseta manga 

Curta Tam P em 

poliviscosi anti-piling, 

decote redondo, cor a 

definir, com brasão do 

município em suas cores 

padrão no lado esquerdo 

e nas costas 

, emblema da secretaria  

municipal de educação 

de Ouro Verde em uma 

cor em serigrafia.  

UN B&B 10  40,64  406,40 

1 5 44553 - Camiseta manga 

Curta Tam M em 

poliviscosi anti-piling, 

decote redondo, cor a 

definir, brasão do 

município em suas cores 

padrão no lado esquerdo 

e nas costas, 

 emblema da secretaria  

municipal de educação 

de Ouro Verde  em uma 

cor em serigrafia 

UN B&B 10  40,64  406,40 
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1 6 44554 - Camiseta manga 

Curta Tam G em 

poliviscosi anti-piling, 

decote redondo, cor a 

definir, com brasão do 

município em suas cores 

padrão no lado esquerdo 

e nas costas, 

 emblema da secretaria  

municipal de educação 

de Ouro Verde em uma 

cor em serigrafia. 

UN B&B 8  39,70  317,60 

1 7 44555 - Camiseta manga 

Curta Tam GG em 

poliviscosi anti-piling, 

decote redondo, cor a 

definir, com brasão do 

município em suas cores 

padrão no lado esquerdo 

e nas costas 

, emblema da secretaria  

municipal de educação 

de Ouro Verde em uma 

cor em serigrafia 

UN B&B 8  41,70  333,60 

1 8 44556 - Camiseta manga 

longa nº 01, 02 e 03 em 

poliviscosi anti-piling, 

decote redondo, cor a 

definir, com detalhe e 

com bordado do brasão 

do município com suas 

cores padrão no lado 

esquerdo e nas costas,  

, emblema da secretaria  

municipal de educação 

de Ouro Verde em uma 

cor  em serigrafia e com 

punho de ribana. 

UN B&B 20  35,00  700,00 

1 9 44557 - Camiseta manga 

longa 04, 06 e 08 em 

UN B&B 100  35,00  3.500,00 
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poliviscosi anti-piling, 

decote redondo, cor a 

definir com brasão do 

município em suas cores 

padrão no lado esquerdo 

e nas costas 

, emblema da secretaria  

municipal de educação 

de Ouro Verde em uma 

cor em serigrafia  e com 

punho de ribana. 

1 10 44559 - Camiseta manga 

longa nº 10, 12, 14 e 16 

em poliviscosi anti-piling, 

decote redondo, cor a 

definir, com brasão do 

município em suas cores 

padrão no lado esquerdo 

e nas costas 

 emblema da secretaria  

municipal de educação 

de Ouro Verde em uma 

cor  em serigrafia e com 

punho de ribana. 

UN B&B 130  43,50  5.655,00 

1 11 44560 - Camiseta manga 

longa Tam P em 

poliviscosi anti-piling, 

decote redondo, cor a 

definir, com , brasão do 

município em suas cores 

padrão no lado esquerdo 

e nas costas 

, emblema da secretaria  

municipal de educação 

de Ouro Verde em uma 

cor em serigrafia e com 

punho de ribana. 

UN B&B 10  49,20  492,00 

1 12 44561 - Camiseta manga 

longa Tam M em 

poliviscosi anti-piling, 

UN B&B 10  49,20  492,00 
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decote redondo, cor a 

definir, com brasão do 

município em suas cores 

padrão no lado esquerdo 

e nas costas 

, emblema da secretaria  

municipal de educação 

de Ouro Verde em uma 

cor  em serigrafia e com 

punho de ribana. 

1 13 44562 - Camiseta manga 

longa Tam G em 

poliviscosi anti-piling, 

decote redondo, cor a 

definir, com brasão do 

município em suas cores 

padrão no lado esquerdo 

e nas costas 

, emblema da secretaria  

municipal de educação 

de Ouro Verde em uma 

cor  em serigrafia e com 

punho de ribana. 

UN B&B 8  49,20  393,60 

1 14 44563 - Camiseta manga 

longa Tam GG em 

poliviscosi anti-piling, 

decote redondo, cor a 

definir, com brasão do 

município em suas cores 

padrão no lado esquerdo 

e nas costas 

, emblema da secretaria  

municipal de educação 

de Ouro Verde em uma 

cor em serigrafia e com 

punho de ribana. 

UN B&B 2  49,20  98,40 

2 15 44564 - Calça nº 01, 02 

e 03 Em doptel plus forro 

leve furadão, dois bolsos 

frontal, cós com elástico 

UN B&B 20  60,29  1.205,80 
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e cordão com detalhes, 

cor a definir,  

, na perna esquerda o 

brasão do município com 

suas cores padrão em 

serigrafia 

2 16 44565 - Calça nº 04/06 e 

08 Em doptel plus forro 

leve furadão, dois bolsos 

frontal, cós com elástico 

e cordão com detalhes, 

cor a definir,  

 na perna esquerda o 

brasão do município com 

suas cores padrão em 

serigrafia. 

UN B&B 82  60,29  4.943,78 

2 17 44566 - Calça nº 10, 12, 

14 e 16 Em doptel plus 

forro leve furadão, dois 

bolsos frontal, cós com 

elástico e cordão com 

detalhes, cor a definir, 

, na perna esquerda o 

brasão do município com 

suas cores padrão em 

serigrafia. 

UN B&B 119  67,10  7.984,90 

2 18 44567 - Calça Tam P Em 

doptel plus forro leve 

furadão, dois bolsos 

frontal, cós com elástico 

e cordão com detalhes, 

cor a definir, na perna 

esquerda o brasão do 

município com suas 

cores padrão em 

serigrafia 

UN B&B 11  76,82  845,02 

2 19 44568 - Calça Tam M 

Em doptel plus forro leve 

furadão, dois bolsos 

frontal, cós com elástico 

UN B&B 10  77,43  774,30 
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e cordão com detalhes, 

cor a definir, na perna 

esquerda o brasão do 

município com suas 

cores padrão em 

serigrafia 

2 20 44569 - Calça Tam G 

Em doptel plus forro leve 

furadão, dois bolsos 

frontal, cós com elástico 

e cordão com detalhes, 

cor a definir, na perna 

esquerda o brasão do 

município com suas 

cores padrão em 

serigrafia. 

UN B&B 8  76,63  613,04 

2 21 44570 - Calça Tam GG 

Em doptel plus forro leve 

furadão, dois bolsos 

frontal, cós com elástico 

e cordão com detalhes, 

cor a definir, na perna 

esquerda o brasão do 

município com suas 

cores padrão em 

serigrafia. 

UN B&B 8  81,52  652,16 

2 22 44571 - Jaqueta nº 01, 

02 e 03 em doptel plus 

forro leve furadão, dois 

bolsos frontal, punho 

com elástico e com 

detalhes, cor a definir, no 

lado esquerdo o brasão 

do município com suas 

cores padrão. 

 E costas estampa da 

secretaria municipal de 

Educação de Ouro Verde 

em uma cor em 

serigrafia. 

UN B&B 20  144,00  2.880,00 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICIPIO DE OURO VERDE 

CNPJ: 80.913.031/0001-72 

Rua João Maria Conrado Nº 425 CEP 89834-000 

 
 

8 
 

2 23 44572 - Jaqueta nº 04, 

06 e 08 em doptel plus 

forro leve furadão, dois 

bolsos frontal, punho 

com elástico e com 

detalhes, cor a definir, no 

lado esquerdo o brasão 

do município com suas 

cores padrão. 

 E costas estampa da 

secretaria municipal de 

Educação de Ouro Verde 

em uma cor em 

serigrafia. 

UN B&B 90  144,00  

12.960,00 

2 24 44573 - Jaqueta nº10, 

12, 14 e 16 em doptel 

plus forro leve furadão, 

dois bolsos frontal, 

punho com elástico e 

com detalhes, cor a 

definir, no lado esquerdo 

o brasão do município 

com suas cores padrão. 

 E costas estampa da 

secretaria municipal de 

Educação de Ouro Verde 

em uma cor em 

serigrafia. 

UN B&B 134  144,00  

19.296,00 

2 25 44574 - Jaqueta Tam P 

em doptel plus forro leve 

furadão, dois bolsos 

frontal, punho com 

elástico e com detalhes, 

cor a definir, no lado 

esquerdo o brasão do 

município com suas 

cores padrão. 

. E costas estampa da 

secretaria municipal de 

Educação de Ouro Verde 

UN B&B 15  171,00  2.565,00 
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em uma cor em 

serigrafia. 

2 26 44575 - Jaqueta Tam M 

em doptel plus forro leve 

furadão, dois bolsos 

frontal, punho com 

elástico e com detalhes, 

cor a definir, no lado 

esquerdo o brasão do 

município com suas 

cores padrão.  

 E costas estampa da 

secretaria municipal de 

Educação de Ouro Verde 

em uma cor em 

serigrafia. 

UN B&B 10  171,00  1.710,00 

2 27 44576 - Jaqueta Tam G 

em doptel plus forro leve 

furadão, dois bolsos 

frontal, punho com 

elástico e com detalhes, 

cor a definir, no lado 

esquerdo o brasão do 

município com suas 

cores padrão. 

 E costas estampa da 

secretaria municipal de 

Educação de Ouro Verde 

em uma cor em 

serigrafia. 

UN B&B 10  171,00  1.710,00 

2 28 44577 - Jaqueta Tam 

GG em doptel plus forro 

leve furadão, dois bolsos 

frontal, punho com 

elástico e com detalhes, 

cor a definir, bordado no 

lado esquerdo o brasão 

do município com suas 

cores padrão. 

 E costas estampa da 

UN B&B 10  171,00  1.710,00 
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secretaria municipal de 

Educação de Ouro Verde 

em uma cor em 

serigrafia 

Total (R$):  

80.740,00 

1839 - JUCAR ESPORTES E PAPELARIA EIRELI  (03.652.444/0001-08) 

Lote Item Material/Serviço Unid. 

medida 

Marca Quantidade Valor 

unitário 

(R$) 

Valor 

total (R$) 

3 29 44578 - Aquisição de 

camisetas esportivas 

manga curta, decote V, 

tecido 100% poliéster 

com gravação nas 

costas e brasão do 

município na parte da 

frente em serigrafia, 

tamanhos M, cor a 

definir. 

UN CAVEST 10  77,10  771,00 

3 30 44579 - Aquisição de 

camisetas esportivas 

manga curta, decote V, 

tecido 100% poliéster 

com gravação nas 

costas e brasão do 

município na parte da 

frente em serigrafia, 

tamanhos G, cor a 

definir. 

UN CAVEST 20  77,00  1.540,00 

3 31 44580 - Aquisição de 

camisetas esportivas 

manga curta, decote V, 

tecido 100% poliéster 

com gravação nas 

costas e brasão do 

município na parte da 

frente em serigrafia, 

tamanhos GG, cor a 

definir. 

UN CAVEST 10  77,00  770,00 
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3 32 44581 - Aquisição de 

camisetas esportivas 

manga curta, decote 

redondo, tecido 100% 

poliéster com gravação 

nas costas e brasão do 

município na parte da 

frente em serigrafia, 

tamanhos P, cor a 

definir. 

UN CAVEST 35  77,00  2.695,00 

3 33 44582 - Aquisição de 

camisetas esportivas 

manga curta, decote 

redondo, tecido 100% 

poliéster com gravação 

nas costas e brasão do 

município na parte da 

frente em serigrafia, 

tamanhos G, cor a 

definir 

UN CAVEST 40  77,00  3.080,00 

3 34 44583 - Aquisição de 

camisetas esportivas 

manga curta, decote 

redondo, tecido 100% 

poliéster com gravação 

nas costas e brasão do 

município na parte da 

frente em serigrafia, 

tamanhos GG, cor a 

definir. 

UN CAVEST 35  76,00  2.660,00 

3 35 44584 - Aquisição de 

calção esportivo, 

tecido 100% poliéster 

com gravação do 

brasão do município 

na parte da frente em 

serigrafia, com elástico 

no cós tamanhos P, 

cor a definir. 

UN CAVEST 35  57,30  2.005,50 

3 36 44585 - Aquisição de UN CAVEST 40  57,30  2.292,00 
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calção esportivo, 

tecido 100% poliéster 

com gravação do 

brasão do município 

na parte da frente em 

serigrafia, com elástico 

no cós tamanhos G, 

cor a definir. 

3 37 44586 - Aquisição de 

calção esportivo, 

tecido 100% poliéster 

com gravação do 

brasão do município 

na parte da frente em 

serigrafia, com elástico 

no cós tamanhos GG, 

cor a definir 

UN CAVEST 35  57,30  2.005,50 

Total (R$):  

17.819,00 

 

Ouro Verde, 01/08/2022 

 
 
 

_______________________________________ 

MOACIR MOTTIN 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

 


