
Circulo Militar de São Paulo
Termo de Homologação de Processo Licitatório

Pregão Eletrônico No 001/CMSP/2022

A Autoridade Competente da(o) Circulo Militar de São Paulo, sr.(a) Eduardo Diniz, no uso das atribuições legais, conforme a 
legislação vigente (Lei 8666/93 e Lei 10.520/02), após constatar a legitimidade dos atos procedimentos e correção jurídica das fases 
internas e externas do procedimento, resolve HOMOLOGAR o resultado do Pregão Eletrônico no 001/CMSP/2022, cujo objeto trata 
da aquisição AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS.

RESULTADO:

Lote 1: Diversos. 
Participação Licitante - Ampla participação 

Empresa: F T A INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - EPP.
CNPJ: 14.354.561/0001-01.
Valor Global: 111.990,04.

Produto/Serviço Marca Valor Unitário Quantidade
Uniforme de jogo ( regata + short/calção/Bermuda ) Modelagem masculina, 
Regata e calção em Tecido dr 142,500000 68,00

Agasalho Completo em Tecido Tactel, com ziper, em poliamida ou similar, 
Jaqueta com forração , cor s 257,000000 80,00

Abrigo com logo e cores do clube e do CBC para viagem e podium. Blusa em 
Chimpa, 100% poliester tint 262,000000 18,00

Composto de - 1 agasalho e 1 calça (ambos forrados). Agasalho, calça em 
helanca felpada 100%. Casac 262,000000 9,00

Camisas para treinamento T-shirt com recorte, 100% poliamida, com manga, 
em tecido 100% poliamida. E 60,470000 27,00

Pólo com 3 botões e recortes, manga curta, dry tec 100% poliéster. 
GRAMATURA Leve, COMPOSIÇÃO DO TE 72,400000 12,00

Blusa em Chimpa, 100% poliester tinto, azul marinho/azul royal, proteção 
UV, 320gr, s/ forração, gol 290,000000 18,00

Camiseta modelo nadador em Dri - FIT, modelagem confortável e sem marcar 
o corpo. Com selo de formaç 51,870000 30,00

Maiô de natação com compressão, tiras final em V, na cor preta (sem nenhum 
tipo de silk). Composição 137,370000 18,00

Roupão de natação, tipo parka, com material sintético por fora e atoalhado por 
dentro. Nas cores do 279,990000 36,00

Conjunto de jaqueta com capuz e calça. Blusa com modelagem folgada, calça 
com caimento padrão. Jaque 274,990000 40,00

Camiseta em dry fit, 100% poliéster, proteção UV, 100/120gr, gola careca, 
ribana c/ elastano da mesm 61,730000 90,00

Roupão de natação, tipo parka, com material sintético por fora e atoalhado por 
dentro, com a logo d 279,650000 50,00

Fabricado em tecido dry fit, 100porcento poliéster, antialérgico e 
antibacteriano, logomarcas sublim 105,670000 60,00

Agasalho composto por Jaqueta e Calça, com as seguintes descrições: a) 
jaqueta - Casaco confeccionad 279,300000 22,00

Bermudas de treino/competição em Microfibra, com a logo do selo de 
formação de atletas do CBC. 58,670000 65,00

Camisetas de Competição em Dry Fit, com a logo do selo de formação de 
atletas do CBC. 60,000000 100,00

SAO PAULO, 18 de fevereiro de 2022

______________________________________
ASSINATURA
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