MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
COORDENADORIA DE COMPRAS
DIVISÃO DE LICITAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 165/2017.

Processo n° 23005.001179/2017-24
Pregão Eletrônico n° 31/2017
No dia 25 de Julho de 2017, a UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE
1.
DOURADOS - UFGD, com endereço na rua João Rosa Góes, 1761, em Dourados/MS,
inscrita no CNPJ sob o n° 07.775.847/0001-97, representado pelo Coordenador de Compras,
Paulo Roberto Batista, nos termos da Lei 8.666, de 1993, da Lei 10.520, de 2002, dos
Decretos 5.450/2005 e 7.892/2013, bem como suas respectivas alterações posteriores, em face
da classificação da proposta no Pregão Eletrônico n° 31/2017, RESOLVE registrar o preço
ofertado pela empresa fornecedora JM INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES
ElRELI EPP, inscrita sob o CNPJ de n° 13.628.123/0001-13, conforme quadro abaixo:
Valor
Marca/Unitário
'
Qtd
Unid
Especificação
Item
Fabricante Registrado
•

•
•

1
•

,

Camiseta em malha pv composição 33% poliéster e
67% viscose, gola redonda,
manga curta. Serigrafia em
silk-screen colorida ou
impressão digital, sendo uma
na parte frontal, uma nas
costas, urna na manga
esquerda e uma na manga
direita. As costuras devem ser
reforçadas e duplas. A cor da
malha, a arte, o tipo de
impressão (silk-screen ou
impressão digital), o tamanhos
dos silks-screens ou da
impressão digital e os
tamanhos das camisetas, serão
escolhidos/definidos pela ufgd.
Os silk-screens ou impressão
digital deverão ser realizados

Unid

4.500

B2 Brindes/
Próprio

R$ 8,05

,
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conforme padrões
estabelecidos pela abnt. A arte
será fornecida pela ufgd
(tiragem mínima 50 unidades).
CAMISETA EM MALHA PV
- composição 33% poliéster e
67% viscose, gola redonda,
manga curta. Serigrafia em
silk-screen colorida ou
impressão digital, sendo uma
na parte frontal, uma nas
costas, uma na manga
esquerda e uma na manga
direita. As costuras devem ser
reforçadas e duplas. A cor da
malha, a arte, o tipo de
impressão (silk-screen ou
impressão digital), o tamanhos
dos silks-screens ou da
impressão digital e os
tamanhos das camisetas, serão
escolhidos/definidos pela
UFGD. Os silk-screens ou
impressão digital deverão ser
realizados conforme padrões
estabelecidos pela ABNT. A
arte será fornecida pela UFGD
(tiragem mínima 250
unidades).

.
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Unid

8.250

B2 Brindes/
Próprio

..

R$ 7,23
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CAMISETA EM MALHA PV
- composição 33% poliéster e
67% viscosa, gola redonda,
manga curta. Serigrafia em
sillc-screen colorida ou
impressão digital, sendo uma
na parte frontal, uma nas
costas, uma na manga
esquerda e uma na manga
direita. As costuras devem ser
reforçadas e duplas. Acorda
malha, a arte, o tipo de
Unid
impressão (silk-screen ou
impressão digital), o tamanhos
dos silks-screens ou da
impressão digital e os
tamanhos das camisetas, serão
escolhidos/definidos pela
UFGD. Os silk-screens ou
impressão digital deverão ser
realizados conforme padrões
estabelecidos pela ABNT. A
arte será fornecida pela UFGD
(tiragem mínima 250
unidades) - COTA DE 25%.
CAMISETA SUBLIMAÇÃO
TOTAL - confeccionada em
malha, 100% poliéster, com
estampa personalizada em toda
camiseta, com sblimação
também nas mangas. Processo
de impressão por sublimação
total, em todas as cores, feitas
com tinta especial com reação
Unid
direta com fibra do tecido
poliéster. As costuras devem
ser reforçadas e duplas. A
sublimação deverá ser
realizada conforme padrões
estabelecidos pela ABNT. A
arte será fornecida pela UFGD.
Faz-se necessário o envio de
amostra da camiseta no prazo
máximo de 10 dias, quando

B2 Brindes/
R$ 7,23
, Próprio
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solicitado (tiragem mínima de
150 unidades).
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Este registro de preços tem vigência de 12 meses a contar da data de sua
assinatura, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e
incluir o último. As especificações técnicas constantes no processo administrativo UFGD n°
_.
23005.001179/2017-34 assim como as normas e regras previstas no Edital, todas de
conhecimento da empresa/fornecedor, integram esta ata de registro de preços,
independentemente de transcrição.
A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes
legais da Universidade Federal da Grande Dourados, dos órgãos participantes e dos
•
•
fornecedores indicados acima.
Dourados/MS, 25 de Julho de 2017.

UNIVERSIDAD FEDERAL ÕÃ'dE&NDE DOURADOS
1-•'
Paulo Roberto Batista
• • •
Coordenador de Compras

JM INDUSTRIA DE CONFECÇ o ES E BRINDES EIRELI EPP
Gilberto Bemabe Cavallini
,
RO: 4.170.868-9
CPF: 468.154.819-72
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