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TOTAL DO PROCESSO:   254.345,00

Item: 1

Descrição: Item exclusivo para ME/EPP - Bandeira do Brasil, aplicação para uso externo; tamanho: 2,5 panos 
(tamanho: 2,5 panos (1,60 m x 1,12 m), confeccionada em tecido 100% poliéster, com fio de alta resistência e malha 
bloqueada indesmalhável; bordada nos desenhos e escrita oficial; costuradas com aplicações de tecido sobre tecido; o 
bordado e a costura não devem conter falhas no acabamento; tarja na cor branca e resistente; aplicação do brasão na 
frente e no verso; dotada de ilhós de latão para fixação no mastro; área de fixação dos ilhós deverá ser reforçada com 
bainha em tecido branco; características das costuras: bainha das bordas com duas costuras; emenda de tecidos com 
duas costuras; utilizar linha de poliéster número 80, ou menor; bandeira deverá estar de acordo com as exigências das 
leis 5.700 (01/09/71) e 8.421 (11/05/92); bandeira deverá ser entregue dobrada e individualmente empacotada.

Quantidade: 100 Valor Unit.: 110,00

Unidade: Unidade

Total Item: 11.000,00

Marca: OESTE BANDEIRAS Modelo: 

Quant.: 1 Total: 11.000,00LOTE 1 110,00Num: 006

Item: 2

Descrição: Item exclusivo para ME/EPP - Bandeira do Estado de mato grosso, aplicação para uso externo; tamanho: 
tamanho: 2,5 panos (1,60 m x 1,12 m), confeccionada em tecido 100% poliéster, com fio de alta resistência e malha 
bloqueada indesmalhável; bordada nos desenhos e escrita oficial; costuradas com aplicações de tecido sobre tecido; o 
bordado e a costura não devem conter falhas no acabamento; tarja na cor branca e resistente; aplicação do brasão na 
frente e no verso; dotada de ilhós de latão para fixação no mastro; área de fixação dos ilhós deverá ser reforçada com 
bainha em tecido branco; características das costuras: bainha das bordas com duas costuras; emenda de tecidos com 
duas costuras; utilizar linha de poliéster número 80, ou menor; bandeira deverá estar de acordo com as exigências das 
leis 5.700 (01/09/71) e 8.421 (11/05/92); bandeira deverá ser entregue dobrada e individualmente empacotada.

Quantidade: 100 Valor Unit.: 110,00

Unidade: Unidade

Total Item: 11.000,00

Marca: OESTE BANDEIRAS Modelo: 

Quant.: 1 Total: 11.000,00LOTE 2 110,00Num: 006

Item: 3

Descrição: Item exclusivo para ME/EPP - Bandeira do Município de Várzea Grande, aplicação para uso externo; 
tamanho: 2,5 panos (1,60 m x 1,12 m), confeccionada em tecido 100% poliéster, com fio de alta resistência e malha 
bloqueada indesmalhável; bordada nos desenhos e escrita oficial; costuradas com aplicações de tecido sobre tecido; o 
bordado e a costura não devem conter falhas no acabamento; tarja na cor branca e resistente; aplicação do brasão na 
frente e no verso; dotada de ilhós de latão para fixação no mastro; área de fixação dos ilhós deverá ser reforçada com 
bainha em tecido branco; características das costuras: bainha das bordas com duas costuras; emenda de tecidos com 
duas costuras; utilizar linha de poliéster número 80, ou menor; bandeira deverá estar de acordo com as exigências das 
leis 5.700 (01/09/71) e 8.421 (11/05/92); bandeira deverá ser entregue dobrada e individualmente empacotada.

Quantidade: 100 Valor Unit.: 127,50

Unidade: Unidade

Total Item: 12.750,00

Marca: OESTE BANDEIRAS Modelo: 

Quant.: 1 Total: 12.750,00LOTE 3 127,50Num: 006

Item: 4

Descrição: Item exclusivo para ME/EPP - Conjunto de suporte para três bandeiras tipo podium, formado por uma base 
com três pinos em madeira maciça e acompanhado de três mastros em alumínio polido com lanças em latão niquelado. 
Dimensões da base: 60cm (comprimento) x 20cm (largura) x 10cm (1ª altura) x 20cm (2ª altura) x 2cm (espessura).

Quantidade: 5 Valor Unit.: 665,00

Unidade: Unidade

Total Item: 3.325,00

Marca: OESTE BANDEIRAS Modelo: 

Quant.: 1 Total: 3.325,00LOTE 4 665,00Num: 006

Item: 5

Descrição: Item exclusivo para ME/EPP - Corda trançada em 100% polipropileno, para hasteamento de bandeiras em 
mastros, com espessura de 6 mm, na cor branca.

Quantidade: 3.300 Valor Unit.: 1,90

Unidade: Metro

Total Item: 6.270,00

Marca: OESTE BANDEIRAS Modelo: 

Quant.: 1 Total: 6.270,00LOTE 5 1,90Num: 006

SIMONE CRISTINA RODRIGUES ME 25.073.418/0001-50 44.345,00
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Item: 6

Descrição: Cota principal em 75% - Mastro externo para bandeiras, com atura de 6,00 metros, confeccionado em aço 
galvanizado e estrutura tubular, diâmetro de no mínimo de 2 1/2”, espessura de no mínimo 3 mm, pintura na cor 
alumínio, contendo: roldana e suporte de ferro para amarração da bandeira, acabamento no topo tipo bola em abs na 
cor alumínio. 

Quantidade: 225 Valor Unit.: 700,00

Unidade: Unidade

Total Item: 157.500,00

Marca: ametal Modelo: 

Quant.: 1 Total: 157.500,00LOTE 6 700,00Num: 008

Item: 7

Descrição: Cota reservada para ME/EPP em 25% - Mastro externo para bandeiras, com atura de 6,00 metros, 
confeccionado em aço galvanizado e estrutura tubular, diâmetro de no mínimo de 2 1/2”, espessura de no mínimo 3 
mm, pintura na cor alumínio, contendo: roldana e suporte de ferro para amarração da bandeira, acabamento no topo 
tipo bola em abs na cor alumínio. 

Quantidade: 75 Valor Unit.: 700,00

Unidade: Unidade

Total Item: 52.500,00

Marca: ametal Modelo: 

Quant.: 1 Total: 52.500,00LOTE 7 700,00Num: 008

MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME 20.847.096/0001-35 210.000,00

_________________________________________________________________________
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