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 ANEXO   I

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  37/2016 - PR

156/2016

114/2016

31/08/2016

31/08/2016

Folha:  1/2

Item

1 100,000

Quantidade

UN 

Unid

aventais frente única, na cor branca, 

Especificação

________

Marca

29,0000

Preço Unit. Máximo

2.900,0000

Total Preço Máximo

impermeáveis, de napa, com trama 

reforçada,  comprimento de 90 cm e de 

largura 70 cm, com debrum nas laterais. 

bordado símbolo e nome do município no 

canto superior esquerdo e nome da 

secretaria solicitante (07-04-0107)

2 100,000 UN avental em tecido branco, tamanho 64x65 

________

29,0000 2.900,0000

cm bordado símbolo e nome do município 

no canto superior esquerdo e nome da 

secretaria solicitante (07-04-0108)

3 100,000 UN avental escolar transparente 

________

25,0000 2.500,0000

confeccionado em pvc laminado. formato: 

45cmx35cmx1cm (07-04-0109)

4 1000,000 UN camisas polo em piquet inglês marinho, 

________

27,9000 27.900,0000

manga curta, bordado símbolo e nome do 

município no canto superior esquerdo e 

nome da secretaria solicitante. tamanho 

p, m, g, gg, G1. (07-04-0110)

5 200,000 UN colete em oxford bordado símbolo e nome 

________

29,0000 5.800,0000

do município no canto superior esquerdo 

e nome da secretaria solicitante., na 

cor azul marinho. tamanhos p, m, g, gg e 

G1 (07-04-0111)

6 200,000 UN jaleco com manga curta com abertura 

________

46,0000 9.200,0000

frontal, com cinco botões na cor 

aproximada do tecido, com vistas para 

proteção dos botões, sem gola, com dois 

bolsos frontais abaixo da cintura 

medindo 16 cm de largura por 18 cm de 

comprimento, sem martingale, com 1 metro 

de comprimento para todos os tamanhos, 

sendo eles P, m,. G, gg e G1,  em tecido 

na cor branca, em tecido micro fibra, 

com 67% poliéster e 33% algodão, com 

gramatura de 115 gramas. serigrafada com 

estampa em policromia no lado superior 

esquerdo medindo 8 x 6cm, do município. 

(07-04-0112)

7 200,000 UN jaleco manga longa com abertura frontal, 

________

49,0000 9.800,0000

com cinco botões na cor aproximada do 

tecido, com vistas para proteção dos 

botões, sem gola, com dois bolsos 

frontais abaixo da cintura medindo 16 cm 

de largura por 18 cm de comprimento, sem 

Martin Gale, com 1 metro de comprimento 

para todos os tamanhos, sendo eles p, m, 

g, gg e g1 em tecido na cor branca , em 

tecido micro fibra, com 67% poliéster e 

33% algodão, com gramatura de 115 gramas.

 serigrafada com estampa em policromia 

no lado superior esquerdo medindo 8 x 

6cm. do municipio (07-04-0113)

8 350,000 UN jaqueta de chuva, tipo motoqueiro, 

________

110,0000 38.500,0000



 Item Quantidade
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confeccionada com trama de nylon 

impermeável 100% poliéster  revestimento 

externo 100% pvc e interno 100% 

poliamida, cor azul marinho, tamanhos p, 

m, g, gg e g1. bordado símbolo e nome do 

município no canto superior esquerdo e 

nome da secretaria solicitante (07-04-

0114)

9 350,000 UN jaqueta em nylon 100% com recortes e 

________

129,0000 45.150,0000

bordado, vira colete, bordado símbolo e 

nome do município no canto superior 

esquerdo e nome da secretaria 

solicitante., na cor azul marinho. 

tamanhos p, m, g, gg e G1 (07-04-0115)

10 1000,000 UN moleton 50% algodão, 50% poliéster fio 

________

79,0000 79.000,0000

30 duplo bordado símbolo e nome do 

município no canto superior esquerdo e 

nome da secretaria solicitante., na cor 

verde musgo. tamanho p, m, g, gg ,g1. 

(07-04-0116)

11 150,000 UN sueter gola v 100%acrilico 2x1 com 

________

77,0000 11.550,0000

bordado símbolo nome do município no 

canto superior esquerdo e nome da 

secretaria solicitante., na cor creme. 

tamanho p, m, g, gg, g1. (07-04-0117)

(Valores expressos em Reais R$)

Total Máximo Geral:

235.200,0000


