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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 123/07 

 

 

Processo Administrativo n.º 07/10/19.628 

Interessado: Secretaria Municipal de Infra-estrutura 

Modalidade: Pregão Presencial n.º 100/07 

Objeto: Registro de preços de uniformes. 

 

 

                        Aos 14 dias do mês de setembro do ano de 2007, no Paço Municipal, 

situado na Avenida Anchieta, n° 200, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, 

devidamente representado, e a empresa BORDAMAT CONFECÇÕES LTDA, por seu 

representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal n.° 11.447/94 e 

suas alterações e do edital do Pregão Presencial em epígrafe, ao Registro de Preços 

referente aos itens abaixo discriminados, com seus respectivos preços unitários: 

 
Item Cód. Descrição  Unid. Quant. Preço 

Unit. R$ 

02 29745 

 
Calça tradicional em tecido mercerizado, 100% 
algodão cardado, sarja 3/1, peso 240 a 280 
g/m², encolhimento máximo de 3% em até cinco 
lavagens, na cor azul de espectro (pantone têxtil 
código 18-3963 TP), cor resistente à lavagem, à 
fricção, ao suor e à luz, meio cós elástico, 3 
bolsos sendo 2 laterais e 1 traseiro, número 34 a 
56. 
 

PC 2.000 23,00 

04 29741 

 
Camiseta branca em malha, 100% algodão, 
decote careca, manga curta com logotipo “PMC” 
na cor azul Royal impresso em silkscreen na 
região mamária esquerda, impressão 
executada com tinta especial curada em estufa 
de modo que adira permanentemente ao tecido 
e não se desprenda nas lavagens, 
permanecendo legível durante toda a vida útil 
da camiseta, tamanho GG. 
 

PC 1.000 6,49 

05 29738  PC 2.000 5,20 
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Camiseta branca em malha, 100% algodão, 
decote careca, manga curta com logotipo “PMC” 
na cor azul Royal impresso em silkscreen na 
região mamária esquerda, impressão 
executada com tinta especial curada em estufa 
de modo que adira permanentemente ao tecido 
e não se desprenda nas lavagens, 
permanecendo legível durante toda a vida útil 
da camiseta, tamanho P, M e G. 
 

 
                        Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo 

de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura. 

                         

                        Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, 

após lida e aprovada, será assinada pelas partes. 

 

Campinas, 14 de setembro de 2007. 

 

 

 

 

OSMAR COSTA 

Secretário Municipal de Infra-estrutura 

 

 

 
 

BORDAMAT CONFECÇÕES LTDA 

 Representante Legal: José Francisco Lombardi 

RG n.º 9.066.433 

CPF n.º 595.099.618-68 

  


