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LOTE 1 - HOMOLOGADO - 21/12/2021 12:46:26
MOCHILA ESCOLAR
VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 1
Unidade: Und
Marca: PRÓPRIA
Modelo: PRÓPIO
Descrição: BOLSA TIPO MOCHILA ESCOLAR, resistente com material de alta qualidade, fabricada em material Nylon 600, com boa
ergonomia para uso diário, mochila no tamanho de 37cm, de altura, e 30cm, de largura, e 11cm, de profundidade, cursor duplo azul
nº6 na abertura principal. -Deverá possui um pegador para auxiliar a abertura da mochila, fixada na haste do cursor, na cor azul, com
medidas de 2,5cm, de comprimento total, com 1cm, de largura.
-Canal do zíper frente e costa na cor azul com 12cm total, incluindo o zíper. Zíper da abertura principal na cor azul com duplo
pesponto com extensão aproximada de 51cm.
-Deverá ter alças de mão reforçadas em poliéster, com fita de nylon azul, costurada junto com reforço das alças de ombro, extensão
de 25cm.
-Fole na cor azul com 64cm de extensão e 11cm de larguras, com duplo pesponto em ambas as extremidades.
- bolsos frontais, com dois bolsos frontais com zíp, em nylon, na cor azul, com acabamento na abertura na mesma cor, com 15cm, de
largura e extensão de aproximadamente 50cm, e altura 26cm, e largura de 22cm, com zíper e deverá possuir pegador auxiliar para
abertura da mochilas;
-Frente da mochila na cor azul;
-Costa da mochila na cor azul com espuma pack de 6mm. Forro resinado em tecido 100% poliéster na cor azul.
-Alças ergonômicas curvadas em formato de "s" para os ombros com medidas de 33cm de comprimento acabada, largura de 7cm na
cor azul;
-Na ponta da alça de ombro deverão ser pregados diretamente um sistema regulador com fita de nylon azul de 3cm de largura por
52cm de comprimento com acabamento virado na ponta e costurar para evitar desgaste, de forma regular o comprimento total da
alça de ombro, ou separa a alça da parte inferior da mochila. Os sistema reguladores devem ser costurados em triângulos de medida
de 7x5x5 na cor azul, com costura dupla para reforço.
-Logotipo do município deverá ser termo aplicado nas cores semelhantes às indicadas pelo município, no bolso frontal na parte
superior conforme arte ser fornecida pelo Município.
-A mochila deverá ser debruada em todas as junções internas em tecido, não tecido na cor azul. As costuras externas deve ter
acabamento com friso PVC na cor branca ou azul, semelhante ao material da bolsa;
-As cores das linhas utilizadas devem ser de com semelhantes ao do tecido da bolsa.
Quantidade: 2.500

Valor Unit.: 14,00

Valor Total: 35.000,00

CLASSIFICAÇÃO
Razão Social

Num Documento

Oferta Inicial

Oferta Final

ME

1 M B TAVARES

030 31.959.768/0001-10

24,00

14,00

Sim

2 ANTONIO MARCOS PEREIRA SILVESTRE
3 05515512324
COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - EIRELI

058 30.657.733/0001-64

25,48

16,90

Sim

096 32.624.131/0001-36

25,00

25,00

Sim

4 JP FARDAS LTDA

009 10.537.623/0001-51

25,50

25,50

Sim

DESCLASSIFICADOS
Razão Social

Num Documento

Oferta Inicial

Oferta Final

ME

RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI

072 32.337.973/0001-07

50,00

50,00

Sim

WR BOLSAS E UNIFORMES EIRELI ME

074 32.133.930/0001-00

63.750,00

63.750,00

Sim

Oferta Inicial

Oferta Final

ME

INABILITADOS
Razão Social
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