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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2018 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ – BA, pessoa jurídica de direito público 

interno, CNPJ nº 13.752.993/0001-08, com sede situada à Rua Duque de Caxias, 165 - 

Centro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ADAUTO OLIVEIRA DE 

ALMEIDA, brasileiro, casado, portador do RG n° 01058365 32 SSP/BA, inscrito no CPF 

sob o n° 031.517.432-34, residente e domiciliado à Rua Rui Barbosa, 792, Centro, Itororó-

BA, considerando o julgamento da licitação na modalidade pregão, na forma presencial, 

para REGISTRO DE PEÇOS Nº 023/2018, RESOLVE, registrar os preços das empresas 

indicadas e qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por elas alcançadas 

nos itens e quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-

se as partes às normas municipais que regulamentou o Registro de Preços, e em 

conformidade com as disposições a seguir: 

 

1. DO OBJETO 

1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a contratação de 

empresa para confecção de fardamento escolar, conforme especificação no 

anexo do edital do Pregão nº 023/2018, que é parte integrante desta Ata, 

assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

2. DOS VENCEDORES 

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições 

ofertadas na proposta são as que seguem: 

 

DAMA ITABELA COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME, inscrita no CNPJ Nº 

10.537.265/0001-87, situado a Rua Manoel Veloso, 53, centro Itabela-BA, 

representada pelo seu sócio Gilmar Oliveira Freitas, portador do RG nº 5.272.874 

SSP/MG, inscrito no CPF sob o n°. 740.692.176-49.   
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ITEM DESCRIÇÃO 
 

TAM 
 

MARCA  UNI
D 
 

QNT V.UNIT 
 

VALOR 
TOTAL 
 

 
01 

Short infantil para creche em tecido 
helanca 

04 DTEX 
Unid

. 
150 18,35 2.753,10 

02 Short infantil para creche em tecido 
helanca 

06 DTEX 
Unid

. 
150 19,00 2.849,70 

 
03 

Short infantil para creche em tecido 
helanca 

08 DTEX 
Unid

. 
150 19,96 2.994,60 

04 Camisa infantil com manga, malha PV 
67% poliéster e 33% viscose, gramatura 
165 gramas, gola V, tipo machão, com 

acabamento em helanca na gola e cavas, 
pintura do brasão do município em 

policromia na altura do peito esquerdo. 
 

04 DTEX 

Unid

. 150 17,71 2.656,50 

 
05 

Camisa infantil com manga, malha PV 
67% poliéster e 33% viscose, gramatura 
165 gramas, gola V, tipo machão, com 

acabamento em helanca na gola e cavas, 
pintura do brasão do município em 

policromia na altura do peito esquerdo. 

06 DTEX 

Unid

. 150 17,71 2.656,50 

 
 

06 

Camisa infantil com manga, malha PV 
67% poliéster e 33% viscose, gramatura 
165 gramas, gola V, tipo machão, com 

acabamento em helanca na gola e cavas, 
pintura do brasão do município em 

policromia na altura do peito esquerdo. 

10 DTEX 
Unid

. 
100 18,05 1.805,16 

 
07 

Camisa adulto com manga, malha PV 
67% poliéster e 33% viscose, gramatura 
165 gramas, gola V, tipo machão, com 

acabamento em helanca na gola e cavas, 
pintura do brasão do município em 

policromia na altura do peito esquerdo. 

P DTEX 
Unid

. 
200 18,70 3.739,26 

 
 

08 

Camisa adulto com manga, malha PV 
67% poliéster e 33% viscose, gramatura 
165 gramas, gola V, tipo machão, com 

acabamento em helanca na gola e cavas, 
pintura do brasão do município em 

policromia na altura do peito esquerdo. 

M DTEX 
Unid

. 
200 18,68 3.735,20 

 
09 

Camisa adulto com manga, malha PV 
67% poliéster e 33% viscose, gramatura 
165 gramas, gola V, tipo machão, com 
acabamento em 500helanca na gola e 

cavas, pintura do brasão do município em 
policromia na altura do peito esquerdo. 

GG DTEX 

Unid

. 200 19,00 3.799,60 

 

 

3. CONDIÇÕES GERAIS 

3.1 As condições gerais do fornecimento, tais como prazos para fornecimento do 

objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, 
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penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos na Minuta 

do Contrato anexo ao Edital. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente ATA foi lavrada em 23/05/2018, em duas 

vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 

 

 

ADAUTO OLIVEIRA DE ALMEIDA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 

DAMA ITABELA COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA – ME 
CNPJ Nº 10.537.265/0001-87 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


