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Item1 58,000Quantidade UN Unid Camiseta manga curta gola redonda em Especificação ________Marca 22,8000Preço Unit. Máximo 1.322,4000Total Preço Máximomalha PA na cor branca composição 51% poliéster e 49% algodão com gramatura de 160gm e com tratamento antipilling. Gola na cor branca em ribana sanfonada. Na frente lado esquerdo de quem veste devera aplicado pelo processo de impressão digital termo colante com tratamento de proteção UV o brasão do município recortado ao redor nas suas respectivas cores originais medindo aproximadamente 8,5 cm de altura por 6,5 cm de largura. Nas costas pelo processo de serigrafia na cor azul royal devera ser aplicado em forma de arco a escrita "SECRETARIA DA EDUCACAO" e centralizado a escrita "OTACÍLIO COSTA - SC" medindo aproximadamente 8 cm de altura por 25 cm de largura em fonte arial. Nas mangas devera possuir do ombro ate o fim da manga um cordão personalizado medindo aproximadamente 1 cm de largura na cor azul royal com a escrita "OTACÍLIO COSTA" na vertical na cor azul marinho escrito sucessivas vezes ao longo do mesmo. Após declarada vencedora a empresa devera apresentar imediatamente na sessão de licitação uma amostra personalizada conforme descrição e os seus respectivos laudos de gramatura e composição (os quais deverão atender ao solicitado em edital e a variação estipulada pela respectiva norma). A empresa vencedora devera agendar juntamente com a secretaria de educação uma data para que a mesma se desloque ate as escolas e tire a medidas de todos os alunos, para evitar divergências e transtornos na hora da entrega.   TAMANHO 02. (99-02-8424)2 392,000 UN Camiseta manga curta, com todas as ________ 23,0300 9.027,7600  especificações do item 01. TAMANHO 04. (99-02-8425)3 404,000 UN Camiseta manga curta, com todas as ________ 23,3300 9.425,3200  especificações do item 01. TAMANHO 06. (99-02-8426)
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4 398,000 UN Camiseta manga curta, com todas as ________ 23,9000 9.512,2000  especificações do item 01. TAMANHO 08. (99-02-8427)5 327,000 UN Camiseta manga curta, com todas as ________ 24,1300 7.890,5100  especificações do item 01. TAMANHO 10. (99-02-8428)6 302,000 UN Camiseta manga curta, com todas as ________ 24,8700 7.510,7400  especificações do item 01. TAMANHO 12. (99-02-8429)7 308,000 UN Camiseta manga curta, com todas as ________ 25,0700 7.721,5600  especificações do item 01. TAMANHO 14. (99-02-8430)8 264,000 UN Camiseta manga curta, com todas as ________ 25,2700 6.671,2800  especificações do item 01. TAMANHO 16. (99-02-8431)9 168,000 UN Camiseta manga curta, com todas as ________ 26,1300 4.389,8400  especificações do item 01. TAMANHO P. (99-02-8432)10 76,000 UN Camiseta manga curta, com todas as ________ 26,3000 1.998,8000  especificações do item 01. TAMANHO M. (99-02-8433)11 32,000 UN Camiseta manga curta, com todas as ________ 26,4700 847,0400  especificações do item 01. TAMANHO G. (99-02-8434)12 11,000 UN Camiseta manga curta, com todas as ________ 26,6300 292,9300  especificações do item 01. TAMANHO GG. (99-02-8435)13 1,000 UN Camiseta manga curta, com todas as ________ 26,8000 26,8000  especificações do item 01. TAMANHO EXG. (99-02-8436)14 58,000 UN Camiseta manga longa gola redonda em ________ 25,3000 1.467,4000malha PA na cor branca composição 51% poliéster e 49% algodão com gramatura de 160gm e com tratamento antipilling. Gola e punhos cor branca em ribana sanfonada. Na frente lado esquerdo de quem veste devera aplicado pelo processo de impressão digital termo colante com tratamento de proteção UV o brasão do município recortado ao redor nas suas respectivas cores originais medindo aproximadamente 8,5 cm de altura por 6,5 cm. Nas costas pelo processo de serigrafia na cor azul royal devera ser aplicado em forma de arco a escrita "SECRETARIA DA EDUCACAO" e centralizado a escrita "OTACÍLIO COSTA - SC" medindo aproximadamente 8 cm de altura por 25 cm de largura em fonte arial. Nas mangas devera possuir do ombro ate o punho um cordão personalizado medindo 
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aproximadamente 1 cm de largura na cor azul royal com a escrita "OTACÍLIO COSTA" na vertical na cor azul marinho escrito sucessivas vezes ao longo do mesmo. Após declarada vencedora a empresa devera apresentar imediatamente na sessão de licitação uma amostra personalizada conforme descrição e os seus respectivos laudos de gramatura e composição (os quais deverão atender ao solicitado em edital e a variação estipulada pela respectiva norma). A empresa vencedora devera agendar juntamente com a secretaria de educação uma data para que a mesma se desloque ate as escolas e tire a medidas de todos os alunos, para evitar divergências e transtornos na hora da entrega.   TAMANHO 02. (99-02-8437)15 392,000 UN Camiseta manga longa, com todas as ________ 25,5300 10.007,7600  especificações do item 14. TAMANHO 04. (99-02-8438)16 404,000 UN Camiseta manga longa, com todas as ________ 25,8700 10.451,4800  especificações do item 14. TAMANHO 06. (99-02-8439)17 398,000 UN Camiseta manga longa, com todas as ________ 26,4000 10.507,2000  especificações do item 14. TAMANHO 08. (99-02-8440)18 327,000 UN Camiseta manga longa, com todas as ________ 26,6300 8.708,0100  especificações do item 14. TAMANHO 10. (99-02-8441)19 302,000 UN Camiseta manga longa, com todas as ________ 27,3700 8.265,7400  especificações do item 14. TAMANHO 12. (99-02-8442)20 308,000 UN Camiseta manga longa, com todas as ________ 27,5700 8.491,5600  especificações do item 14. TAMANHO 14. (99-02-8443)21 264,000 UN Camiseta manga longa, com todas as ________ 27,7700 7.331,2800  especificações do item 14. TAMANHO 16. (99-02-8444)22 168,000 UN Camiseta manga longa, com todas as ________ 28,6300 4.809,8400  especificações do item 14. TAMANHO P. (99-02-8445)23 76,000 UN Camiseta manga longa, com todas as ________ 28,8000 2.188,8000  especificações do item 14. TAMANHO M. (99-02-8446)24 32,000 UN Camiseta manga longa, com todas as ________ 28,9700 927,0400  especificações do item 14. TAMANHO G. (99-02-8447)25 11,000 UN Camiseta manga longa, com todas as ________ 29,1300 320,4300  especificações do item 14. TAMANHO GG. 
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(99-02-8448)26 1,000 UN Camiseta manga longa, com todas as ________ 28,8000 28,8000  especificações do item 14. TAMANHO EXG. (99-02-8449)27 58,000 UN Calça comprida em malha 62% poliéster e ________ 43,6300 2.530,540038% viscose com gramatura de 280 gm na cor azul royal. Na lateral da perna devera possuir três listras na vertical sobrepostas em malha PV na composição 65% poliéster e 35% viscose com gramatura de 170 gm, com aproximadamente 1cm de largura e distancia entre elas de aproximadamente 0,5cm; sendo duas listras na cor branca e uma listra centralizada na cor azul marinho. Bolsos laterais convencionais e cós com elástico e cordão.  Na frente lado esquerdo de quem veste devera aplicado pelo processo de impressão digital termo colante com tratamento de proteção UV o brasão do município recortado ao redor nas suas respectivas cores originais medindo aproximadamente 8,5 cm de altura por 6,5 cm. Após declarada vencedora a empresa devera apresentar imediatamente na sessão de licitação uma amostra personalizada conforme descrição e os seus respectivos laudos de gramatura e composição (os quais deverão atender ao solicitado em edital e a variação estipulada pela respectiva norma). A empresa vencedora devera agendar juntamente com a secretaria de educação uma data para que a mesma se desloque ate as escolas e tire a medidas de todos os alunos, para evitar divergências e transtornos na hora da entrega.   TAMANHO 02. (99-02-8450)28 392,000 UN Calça comprida, com todas as ________ 43,9700 17.236,2400  especificações do item 27. TAMANHO 04. (99-02-8457)29 402,000 UN Calça comprida, com todas as ________ 45,6300 18.343,2600  especificações do item 27. TAMANHO 06. (99-02-8458)30 390,000 UN Calça comprida, com todas as ________ 46,3000 18.057,0000  especificações do item 27. TAMANHO 08. (99-02-8459)31 325,000 UN Calça comprida, com todas as ________ 46,9700 15.265,2500  especificações do item 27. TAMANHO 10. (99-02-8460)32 306,000 UN Calça comprida, com todas as ________ 48,3000 14.779,8000
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  especificações do item 27. TAMANHO 12. (99-02-8461)33 303,000 UN Calça comprida, com todas as ________ 48,6300 14.734,8900  especificações do item 27. TAMANHO 14. (99-02-8462)34 286,000 UN Calça comprida, com todas as ________ 49,3000 14.099,8000  especificações do item 27. TAMANHO 16. (99-02-8463)35 164,000 UN Calça comprida, com todas as ________ 50,4700 8.277,0800  especificações do item 27. TAMANHO P. (99-02-8464)36 72,000 UN Calça comprida, com todas as ________ 50,8000 3.657,6000  especificações do item 27. TAMANHO M. (99-02-8465)37 30,000 UN Calça comprida, com todas as ________ 51,1300 1.533,9000  especificações do item 27. TAMANHO G. (99-02-8466)38 12,000 UN Calça comprida, com todas as ________ 51,4700 617,6400  especificações do item 27. TAMANHO GG. (99-02-8468)39 1,000 UN Calça comprida, com todas as ________ 45,1300 45,1300  especificações do item 27. TAMANHO EXG. (99-02-8469) (Valores expressos em Reais R$) Total Máximo Geral: 269.320,6500


