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EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 077/2022

OBJETO: Aquisição de mochilas escolares destinadas a todos os alunos da rede
municipal de ensino, conforme necessidade da Secretaria de Educação do Município
de Planalto~PR, a classificação ficou a seguinte;

ADC4 INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA

Classificação Lote Item Nome do produto/serviço

Mochila Referência 018 confeccionada
em tecido poliéster 600 ripstop PVC
Adina, contendo duas albas de ombro de
46 cm de largura revestida com espuma
Pack 4mm e acabamento em viés de

25mm com linha azul 100% poliamida AT
na cor da mochila e pontos com
espaçamento de 0,46mm para maior
resistência.

Alça de mão na parte superior com fita
de polipropileno de 30 mm na cor da
mochila.

Um bolso lateral para água medindo
15cm X 14cm, feito em poliéster 600
ripstop PVC Adina, com acabamento em
elástico, fechado com zíper Smm bolso
frontal medindo 27cm de altura com

acabamento em vivo 11 mm na cor da

mochila e pontos de costura com
espaçamento de 0,46mm com
fechamento em zíper Smm bny e um
cursor bny.

Identificador de plástico transparente no
tamanho lOcm x 07cm com viés e uma
faixa

refletiva prata na parte das costas da
mochila.

Compartimento principal medindo 40 cm
(altura) com acabamento externo em vivo
de 11 mm e acabamento interno com viés

de 25mm e pontos de costura de
0,46mm, zíper

de 8 mm bny e dois cursores bny de
Smm.

Valor do

item

23.800,00

Situação

Classificado
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Logomarca bordada em tecido na parte
do livro da imagem, tamanho de 20cm
(comprimento) X 4,8cm (altura) com
densidade 0,25.

Mochila Referência 019 confeccionada
em tecido poiiéster 600 ripstop PVC
Adina, contendo duas alças de ombro de
46cm de largura revestida com espuma
Pack 4mm e acabamento em viés de
25mm com linha azul 100% poíiamida AT
na cor da mochila e pontos com
espaçamento de 0,46mm para maior
resistência.

Alça de mão na parte superior com fita
de poiipropileno de 30mm na cor da
mochila.

Um bolso lateral para água medindo
17cm X 17cm, feito em poiiéster 600
ripstop PVC Adina, com acabamento em
elástico, fechado com zíper Bmm bolso
rontal medindo 32cm de altura com

acabamento em vivo 11 mm na cor da
mochila e pontos de costura com
espaçamento de 0,46 mm com
echamento em zíper 8mm bny e um
cursor bny.

dentificador de plástico transparente no
amanho 10cm x 07cm com viés e uma
aixa refletiva prata na parte das costas
da mochila.

Compartimento principal medindo 43cm
altura) com acabamento externo em vivo
de

11mm e acabamento interno com viés de
25mm e pontos de costura de 0,46mm,
zíper

de Bmm bny e dois cursores bny de
Bmm.

-ogomarca bordada em tecido na parte
do livro da imagem, tamanho de 20cm
comprimento) x 4,8cm (altura) com
densidade 0,25.

23.1B0,00 Classificado

Estojo Referência 100, confeccionado em 20.2B0,00 Classificado
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tecido poliéster 600 ripstop. Um
compartimento principal com fechamento
em zíper OSmm bny e um curso bny,
pontos de costura de 0,46mm.

Um bolso frontal com fechamento em

zíper OBmm e pontos de costura de
0,46mm, com

bordado no tamanho de 10cm

(comprimento) x 4,0cm de (altura), com
densidade 0,25.

Tamanho do estojo: 7cm x 7cm x 21 cm.

Mochila Referência 019 confeccionada
em tecido poliéster 600 ripstop PVC
Adina, contendo duas alças de ombro de
46cm de largura revestida com espuma
Pack 4mm e acabamento em viés de

25mm com linha azul 100% poliamida AT
na cor da mochila e pontos com
espaçamento de 0,46mm para maior
resistência.

Alça de mão na parte superior com fita
de polipropileno de 30mm na cor da
mochila.

Um bolso lateral para água medindo
17cm X 17cm, feito em poliéster 600
ripstop PVC Adina, com acabamento em
elástico, fechado com ziper Smm bolso
frontal medindo 32cm de altura com

acabamento em vivo 11 mm na cor da

mochila e pontos de costura com
espaçamento de 0,46 mm com
échamento em zíper Smm bny e um
cursor bny.

dentificador de plástico transparente no
amanho lOcm x 07cm com viés e uma

aixa refletiva prata na parte das costas
da mochila.

Compartimento principal medindo 43cm
altura) com acabamento externo em vivo
de

11 mm e acabamento interno com viés de

25mm e pontos de costura de 0,46mm,
ziper

69.540.00 Classificado
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de Bmm bny e dois cursores bny de
Smm.

Logomarca bordada em tecido na parte
do livro da imagem, tamanho de 20cm
(comprimento) x 4,8cm (altura) com
densidade 0,25.

EDISON ALVES DA CONCEICAO

Lote Item Noitié^d! Valor do
item

Mochila Referência 018 confeccionada
em tecido poliéster 600 ripstop PVC
Adina, contendo duas aíbas de ombro de
46 cm de largura revestida com espuma
Pack 4mm e acabamento em viés de

25mm com linha azul 100% poliamida AT
na cor da mochila e pontos com
espaçamento de 0,46mm para maior
resistência.

Alça de mão na parte superior com fita
de polipropileno de 30 mm na cor da
mochila.

Um bolso lateral para água medindo
15cm X 14cm, feito em poliéster 600
ripstop PVC Adina, com acabamento em
elástico, fechado com zíper 8mm bolso
frontal medindo 27cm de altura com

acabamento em vivo 11 mm na cor da

mochila e pontos de costura com
espaçamento de 0,46mm com
fechamento em zíper Smm bny e um
cursor bny.

Identificador de plástico transparente no
:amanho 10cm x 07cm com viés e uma
'aixa

refletiva prata na parte das costas da
mochila.

Compartimento principal medindo 40 cm
altura) com acabamento externo em vivo
de 11 mm e acabamento interno com viés
de 25mm e pontos de costura de
0,46mm, zíper

de 8 mm bny e dois cursores bny de

25.500,00

Situação

Classificado

cK
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8mm.

Logomarca bordada em tecido na parte
do livro da imagem, tamanho de 20cm
(comprimento) X 4,8cm (altura) com
densidade 0,25.
Mochila Referência 019 confeccionada
em tecido poliéster 600 rípstop PVC
Adina, contendo duas alças de ombro de
46cm de largura revestida com espuma
Pack 4mm e acabamento em viés de
25mm com linha azul 100% poliamida AT
na cor da mochila e pontos com
espaçamento de 0,46mm para maior
resistência.

Alça de mão na parte superior com fita
de polipropileno de 30mm na cor da
mochila.

Um bolso lateral para água medindo
17cm X 17cm, feito em poliéster 600
ripstop PVC Adina, com acabamento em
elástico, fechado com zíper 8mm bolso
rontal medindo 32cm de altura com

acabamento em vivo 11 mm na cor da
mochila e pontos de costura com
espaçamento de 0,46 mm com
'echamento em zíper 8mm bny e um
cursor bny.

dentificador de plástico transparente no
:amanho lOcm x 07cm com viés e uma
faixa refletiva prata na parte das costas
da mochila.

Compartimento principal medindo 43cm
altura) com acabamento externo em vivo

de

11mm e acabamento interno com viés de
25mm e pontos de costura de 0,46mm,
zíper

de 8mm bny e dois cursores bny de
8mm.

-ogomarca bordada em tecido na parte
do livro da imagem, tamanho de 20cm
comprimento) x 4,Bem (altura) com

densidade 0,25.

25.010,00 Classificado

cr
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Estojo Referência 100, confeccionado em
tecido poliéster 600 ripstop. Um
compartimento principal com fechamento
em zíper 08mm bny e um curso bny,
pontos de costura de 0,46mm.

Um bolso frontal com fechamento em

zíper 08mm e pontos de costura de
0,46mm, com

bordado no tamanho de lOcm
(comprimento) x 4,0cm de (altura), com
densidade 0,25.

Tamanho do estojo: 7cm x 7cm x 21 cm.

24.804,00 Classificado

Mochila Referência 019 confeccionada
em tecido poliéster 600 ripstop PVC
Adina, contendo duas alças de ombro de
46cm de largura revestida com espuma
Pack 4mm e acabamento em viés de

25mm com linha azul 100% poliamida AT
na cor da mochila e pontos com
espaçamento de 0,46mm para maior
resistência.

Alça de mão na parte superior com fita
de polipropileno de 30mm na cor da
mochila.

Um bolso lateral para água medindo
17cm X 17cm, feito em poliéster 600
ripstop PVC Adina, com acabamento em
elástico, fechado com zíper 8mm bolso
rontal medindo 32cm de altura com

acabamento em vivo 11 mm na cor da

mochila e pontos de costura com
espaçamento de 0,46 mm com
échamento em zíper 8mm bny e um
cursor bny.

dentificador de plástico transparente no
amanho lOcm x 07cm com viés e uma
áixa refletiva prata na parte das costas
da mochila.

Compartimento principal medindo 43cm
altura) com acabamento externo em vivo
de

11 mm e acabamento interno com viés de
25mm e pontos de costura de 0.46mm,

75.030,00 Classificado

(yr
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ziper

de 8mm bny e dois cursores bny de
8mm.

Logomarca bordada em tecido na parte
do livro da imagem, tamanho de 20cm
(comprimento) x 4,8cm (altura) com
densidade 0,25.

ELIAS RAFAEL FRITZEN ME

Valor dó'
item

Mochila Referência 018 confeccionada
em tecido poliéster 600 ripstop PVC
Adina, contendo duas albas de ombro de
46 cm de largura revestida com espuma
Pack 4mm e acabamento em viés de
25mm com linha azul 100% poliamida AT
na cor da mochila e pontos com
espaçamento de 0,46mm para maior
resistência.

Alça de mão na parte superior com fita
de polipropileno de 30 mm na cor da
mochila.

Um bolso lateral para água medindo
15cm X 14cm, feito em poliéster 600
ripstop PVC Adina, com acabamento em
elástico, fechado com zíper 8mm bolso
rontal medindo 27cm de altura com

acabamento em vivo 11 mm na cor da
mochila e pontos de costura com
espaçamento de 0,46mm com
échamento em zíper 8mm bny e um
cursor bny,

dentificador de plástico transparente no
amanho 10cm x 07cm com viés e uma
aixa

refletiva prata na parte das costas da
mochila.

Compartimento principal medindo 40 cm
(altura) com acabamento externo em vivo
de 11mm e acabamento interno com viés
de 25mm e pontos de costura de
0,46mm, zíper

25.500,00 Classificado

cf^



MUNICÍPIO DE

PLANALTO
^ ̂Arwfn wAv^

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76,460.525/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

de 8 mm bny e dois cursores bny de
Smm.

Logomarca bordada em tecido na parte
do livro da imagem, tamanho de 20cm
(comprimento) X 4,Bem (altura) com
densidade 0,25.

Mochila Referência 019 confeccionada
em tecido poliéster 600 ripstop PVC
Adina, contendo duas alças de ombro de
46cm de largura revestida com espuma
Pack 4mm e acabamento em viés de
25mm com linha azul 100% poliamida AT
na cor da mochila e pontos com
espaçamento de 0,46mm para maior
resistência.

Alça de mão na parte superior com fita
de polipropileno de 30mm na corda
mochila.

Um bolso lateral para água medindo
17cm X 17cm, feito em poliéster 600
ripstop PVC Adina, com acabamento em
elástico, fechado com zíper Smm bolso
frontal medindo 32cm de altura com

acabamento em vivo 11 mm na cor da
mochila e pontos de costura com
espaçamento de 0,46 mm com
échamento em zíper Smm bny e um
cursor bny.

dentificador de plástico transparente no
;amanho lOcm x 07cm com viés e uma
áixa refletiva prata na parte das costas
da mochila.

Compartimento principal medindo 43cm
altura) com acabamento externo em vivo
de

11 mm e acabamento interno com viés de

25mm e pontos de costura de 0,46mm,
zíper

de Smm bny e dois cursores bny de
Smm.

Logomarca bordada em tecido na parte
do livro da imagem, tamanho de 20cm
comprimento) x 4,Sem (altura) com

25.010,00 Classificado

QT
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densidade 0,25.

Estojo Referência 100, confeccionado em
tecido poliéster 600 ripstop. Um
compartimento principal com fechamento
em zíper OSmm bny e um curso bny.
pontos de costura de 0,46mm.

Um bolso frontal com fechamento em
zíper OSmm e pontos de costura de
0,46mm, com

bordado no tamanho de lOcm
(comprimento) x 4,0cm de (altura), com
densidade 0,25.

Tamanho do estojo: 7cm x 7cm x 21cm.

24.804,00 Classificado

Mochila Referência 019 confeccionada
em tecido poliéster 600 ripstop PVC
Adina, contendo duas alças de ombro de
46cm de largura revestida com espuma
Pack 4mm e acabamento em viés de

25mm com linha azul 100% poliamida AT
na cor da mochila e pontos com
espaçamento de 0,46mm para maior
resistência.

Alça de mão na parte superior com fita
de polipropileno de 30mm na cor da
mochila.

Um bolso lateral para água medindo
17cm X 17cm, feito em poliéster 600
ripstop PVC Adina, com acabamento em
elástico, fechado com zíper Smm bolso
rontal medindo 32cm de altura com

acabamento em vivo 11 mm na cor da
mochila e pontos de costura com
espaçamento de 0,46 mm com

échamento em zíper 8mm bny e um
cursor bny.

dentificador de plástico transparente no
amanho 10cm x 07cm com viés e uma

ãixa refletiva prata na parte das costas
da mochila.

Compartimento principal medindo 43cm
(altura) com acabamento externo em vivo
de

11 mm e acabamento interno com viés de

75.030,00 Classificado

QTr
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25mm e pontos de costura de 0,46mm,
zíper

de 8mm bny e dois cursores bny de
8mm.

Logomarca bordada em tecido na parte
do livro da imagem, tamanho de 20cm
(comprimento) x 4,8cm (altura) com
densidade 0,25.

REMO P. A. ANDRIOLI & CIA LIDA

Classificação Lote Item Nome do prodüto/servíço Valor do

item

Situação

Mochila Referência 018 confeccionada

em tecido poliéster 600 ripstop PVC
Adina, contendo duas albas de ombro de
46 cm de largura revestida com espuma
Pack 4mm e acabamento em viés de

25mm com linha azul 100% poliamida AT
na cor da mochila e pontos com
espaçamento de 0,46mm para maior
resistência.

Alça de mão na parte superior com fita
de polipropileno de 30 mm na cor da
mochila.

Um bolso lateral para água medindo
15cm X 14cm, feito em poliéster 600
ripstop PVC Adina, com acabamento em
elástico, fechado com zíper 8mm bolso
Frontal medindo 27cm de altura com

acabamento em vivo 11 mm na cor da

mochila e pontos de costura com
espaçamento de 0,46mm com
fechamento em zíper 8mm bny e um
cursor bny.

Identificador de plástico transparente no
tamanho lOcm x 07cm com viés e uma
faixa

refletiva prata na parte das costas da
mochila.

Compartimento principal medindo 40 cm
altura) com acabamento externo em vivo
de 11 mm e acabamento interno com viés

de 25mm e pontos de costura de
0,46mm. zíper

25.432,00 Classificado

crK
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de 8 mm bny e dois cursores bny de
8mm.

Logomarca bordada em tecido na parte
do livro da imagem, tamanho de 20cm
(comprimento) X 4,Bem (altura) com
densidade 0,25.

Mochila Referência 019 confeccionada
em tecido poliéster 600 ripstop PVC
Adina, contendo duas alças de ombro de
46cm de largura revestida com espuma
Pack 4mm e acabamento em viés de

25mm com linha azul 100% poliamida AT
na cor da mochila e pontos com
espaçamento de 0,46mm para maior
resistência.

Alça de mão na parte superior com fita
de polipropileno de SOmm na cor da
mochila.

Um bolso lateral para água medindo
17cm X 17cm, feito em poliéster 600
ripstop PVC Adina, com acabamento em
elástico, fechado com ziper Smm bolso
rontai medindo 32cm de altura com

acabamento em vivo 11 mm na cor da

mochila e pontos de costura com
espaçamento de 0,46 mm com
échamento em zíper 8mm bny e um
cursor bny.

dentificador de plástico transparente no
amanho 10cm x 07cm com viés e uma

aixa refletiva prata na parte das costas
da mochila.

Compartimento principal medindo 43cm
(altura) com acabamento externo em vivo
de

11 mm e acabamento interno com viés de

25mm e pontos de costura de 0,46mm,
zíper

de Smm bny e dois cursores bny de
Smm.

Logomarca bordada em tecido na parte
do livro da imagem, tamanho de 20cm

24.918.50 Classificado

cr
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(comprimento) x 4,Som (altura) com
densidade 0,25.

Estojo Referência 100, confeccionado em
tecido poliéster 600 ripstop. Um
compartimento principal com fechamento
em zíper OSmm bny e um curso bny,
pontos de costura de 0,46mm.

Um bolso frontal com fechamento em
zíper 08mm e pontos de costura de
0,46mm, com

bordado no tamanho de 10cm

(comprimento) x 4,0cm de (altura), com
densidade 0,25.

Tamanho do estojo: 7cm x 7cm x 21 cm.

24.492,00 Classificado

Mochila Referência 019 confeccionada
em tecido poliéster 600 ripstop PVC
Adina, contendo duas alças de ombro de
46cm de largura revestida com espuma
^ack 4mm e acabamento em viés de

25mm com linha azul 100% poliamida AT
na cor da mochila e pontos com
espaçamento de 0,46mm para maior
resistência.

Alça de mão na parte superior com fita
de polipropileno de 30mm na cor da
mochila.

Um bolso lateral para água medindo
17cm X 17cm, feito em poliéster 600
ripstop PVC Adina, com acabamento em
elástico, fechado com zíper 8mm bolso
Yontal medindo 32cm de altura com
acabamento em vivo 11 mm na cor da

mochila e pontos de costura com
espaçamento de 0,46 mm com

échamento em zíper 8mm bny e um
cursor bny.

dentificador de plástico transparente no
amanho lOcm x 07cm com viés e uma
aixa refletiva prata na parte das costas
da mochila.

Compartimento principal medindo 43cm
altura) com acabamento externo em vivo
de

74.755,50 Classificado
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11 mm e acabamento interno com viés de

25mm e pontos de costura de 0,46mm.
zíper

de 8mm bny e dois cursores bny de
Bmm.

Logomarca bordada em tecido na parte
do livro da imagem, tamanho de 20cm
(comprimento) x 4,Bem (altura) com
densidade 0,25.

Planalto - PR, 07 de outubro de 2022.

CARLA SABRINA PECH r

MALINSKI

Pregoeira

068.626.699-40

IGUSTO

SOARES

Equipe de Apoio

066.452.549-03


