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JULGAMENTO DAS AMOSTRAS PREGÃO ELETRÔNICO N°. 04/2023. No dia 01 de 
Março de 2023 às 08:30 horas, a Secretaria de Esporte Lazer e Turismo através do Secretário 
Rogério Henrique Endler e do Diretor de Esporte Valdecir dos Santos realizaram a análise das 
amostras encaminhadas pela empresa vencedora, em atendimento ao previsto no Termo de 
Referência do Edital. 

Item 01 - Conjunto: Camiseta manga curta em tecido DRYELSATIC com composição do 
mesmo em 92% POLIESTER 8% ELASTANO, GR 150M2, brasão do município lado 
esquerdo do peito, posições do nome do município e secretaria a definir no momento da 
elaboração do layout e números, gola redonda ou esportiva. Calção confeccionado em tecido 
DrySport Light, com cordão na cintura para melhor fixação, elástico no cós de 4 em, brasão 
e números sublimados nas pernas do mesmo. SUBLIMAÇÃO TOTAL DA PEÇA. Cores e 
Modelos a serem definidas pela secretaria solicitante, podendo ter a necessidade de 
acrescentar logos ou imagens, tanto na camiseta quanto na bermuda. As peças devem ser 
costuradas em máquina overloque em ponto cadeia seguindo as exigências e padrões. 
Tamanhos variados a serem definidos. 
Empresa Vencedora do item - AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 
24.935.788/0001-96 
RESULTADO: ( ) Aprovada sem observações 
( ) Aprovada com Observações 
(X) Reprovada - Produto não entregue no prazo 

Item 02 - Colete para prática esportiva DUPLA FACE, em tecido Dri-Fit 100% Poliéster com 
fechamento na lateral em costura overloque em ponto cadeia, proporcionando o melhor 
conforto para o atleta, a estampa deve ser em SUBLIMAÇÃO TOTAL DA PEÇA. Cores e 
arte devem ser de acordo com as exigências do contratante. Logos e Brasão do Município a 
ser definido. Tamanhos variados a serem definidos. 
Empresa Vencedora do item - T-SHIRT INDUSTRIA E COMERCIO VISUAL LTDA. 
28.451.892/0001-66 
RESULTADO: ( X ) Aprovada sem observações 
( ) Aprovada com Observações 
( ) Reprovada - 

Item 03 - Conjunto Passeio: Camiseta manga curta em tecido DRYFORCE FURADO com 
composição do mesmo em 90% POLIESTER 10% ELASTANO, GR 150M2, brasão do 
município lado esquerdo do peito, posições do nome do município e secretaria a defrnir no 
momento da elaboração do layout. Calção confeccionado em tecido SELETEL 100% 
POLIESTER, com cordão na cintura para melhor fixação, elástico no cós de 4 em, bolsos 
laterais, brasão sublimados na perna. SUBLIMAÇÃO TOTAL DA PEÇA. Cores e Modelos 
a definir pela secretaria solicitante, podendo ter a necessidade de acrescentar logos ou 
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imagens, tanto na camiseta quanto na bermuda. As peças devem ser costuradas em máquina 
overloque em ponto cadeia seguindo as exigências e padrões. Tamanhos variados a serem 
definidos. 
AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 24.935.788/0001-96 
RESULTADO: ( ) Aprovada sem observações 
( ) Aprovada com Observações 
(X) Reprovada - Produto não entregue no prazo 

Item 04 - Camiseta Manga longa em tecido DRI-FIT HELANCA LIGTH 100% Poliéster, 
com sistema de Sublimação total da peça frente, costas e manga. Modelos a definir pela 
secretaria solicitante, podendo ser adicionado, brasão do município, logos da secretaria e 
cidade, também como patrocinadores do evento. As peças devem ser costuradas em máquina 
overloque em ponto cadeia seguindo as exigências e padrões. Tamanhos variados a serem 
definidos. 
AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 24.935.788/0001-96 
RESULTADO: ( ) Aprovada sem observações 
( ) Aprovada com Observações 
(X) Reprovada - Produto não entregue no prazo. 

Mercedes O 1 de Março de 2023. 

Comissão de Análise das Amostras 

~Cr: 
Assistente Administrativo Técnico Desportivo 
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