
 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA 

 

 

Processo Administrativo nº:  0098/2022 - PR 

Pregão Presencial nº: 0043/2022 - PR  

 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

 

O Prefeito Municipal de Arroio Trinta, Senhor Alcidir Felchilcher, considerando a 

decisão proferida pela Pregoeira designada através do Decreto nº 2300, bem como o parecer 

favorável emitido pela assessoria jurídica, e tendo constatado que o procedimento atendeu à 

legislação pertinente em toda sua tramitação, com fundamento no Art. 43º, VI da Lei 8.666/93 e 

no art. 4º, XXII da Lei 10.520/2002, resolve: 

 HOMOLOGAR o procedimento licitatório em epígrafe, do tipo Menor preço Lote, 

tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

OBJETIVANDO A CONFECÇÃO DE TRAJES TÍPICOS ITALIANOS PARA O 

GRUPO DE DANÇAS DANC`ITALI E UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DA 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME MODELOS E EXIGÊNCIAS 

ESTABELECIDAS PELO EDITAL E SEUS ANEXOS. Nestes termos: 

Licitantes vencedores e seus respectivos itens:  

 649 - CONFECÇÕES DI FRANCINE LTDA ME (79.657.136/0001-29) 

Lote Item Material/Serviço 
Unid. 

medida 
Marca Qtd 

Valor 

unitário 

(R$) 

Valor 

total 

(R$) 

2 1 

38095 - Conjunto de 

Trajes Feminino 

Composto de:  

01 saia longa de cetim 

charmosse (cor vermelho) 

com detalhes específicos de 

bordados e rendas;  

01 camiseta manga longa 

lisa confeccionada em 

tecido crepe de cetim (cor 

branca) com detalhes 

CONJ. Própria 12 415,96 4.991,52 



específicos no antebraço;  

01 colete transpassado com 

cordões, confeccionado em 

tweed liso com elastano ( 

cor verde);  

01 avental com 

acabamentos específicos, 

confeccionado em crepe de 

cetim (cor branco).  

-Conforme modelo em 

anexo no Processo 

Licitatório 

2 2 

38096 - Conjunto de 

Trajes Masculino 

Composto de:  

01 calça confeccionada em 

tweed com elastano (cor 

preta) com suspensórios 

inclusos, e  com detalhes de 

cordões na panturrilha;  

01 camisa lisa de manga 

longa confeccionada em 

crepe de cetim (cor branca) 

com botões no punho;  

01 colete confeccionado em 

tweed com elastano (cor 

verde) com botões e 

bordados, ou fitas com 

detalhes específicos;  

01 casaco  (colete manga 

longa) liso confeccionado 

em malha poliamida (cor 

vermelho);  

01 faixa de cintura longa, 

confeccionada em cetim 

charmosse (cor vermelho).  

-Conforme modelo em 

anexo no Processo 

Licitatório. 

CONJ. Própria 12 402,66 4.831,92 

Total (R$): 9.823,44 

 

Arroio Trinta – SC, 20 de junho de 2022. 

 

 

Alcidir Felchilcher 

Prefeito Municipal 


