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PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014
ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA
Fornecedor:
Endereço:
CNPJ:

Número: Cidade: UF:
Insc. Estadual: Fone:

Item Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item
Sub.

Unitário

E-mail: Validade da Proposta:60 dias

unid1 1.700,00 Camiseta manga curta: Camiseta manga curta
confeccionada em meia malha (poliviscose
com 67% poliéster e 33% viscose) cor branca,
com gola redonda em ribana. No lado esquerdo
do peito deverá ser estampado em processo de
silkscreen o brasão da prefeitura de Palmeira
das Missões e atrás deverá constar,
centralizado na parte superior, o nome
Secretaria Municipal de Educação em formato
semicírculo, em tamanho de boa visibilidade,
fonte Arial, cor branca.

unid2 1.700,00 Agasalho completo: Composto por calça e
jaqueta. A jaqueta deverá ter corpo, mangas,
raglã e capuz confeccionados em tecido tactel,
na cor azul marinho, com três listras laterais
nas mangas (duas verdes no tom do município
e uma branca), brasão da prefeitura de
Palmeira das Missões estampado em silk
screen no lado esquerdo do peito e o nome
Secretaria Municipal de Educação em formato
semicírculo, fonte arial, cor branca. A calça,
por sua vez, deverá ser confeccionada em
elanca ou malha colegial, na mesma cor da
jaqueta, com bolsos laterais no mesmo tecido e
três listras (duas verdes no tom do município
e uma branca), cintura em elástico, levando a
gravação do nome do município em silkscreen
na perna esquerda.

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITALEm, ____/____/______
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unid3 1.700,00 Mochila: A mochila deverá ser confeccionada
em tecido/material resistente (por exemplo
nylon rip stop) com duas aberturas frontais
em zíper, sendo uma delas para livros e
cadernos e outra, menor, para demais objetos
portados pelo aluno e compartimento para
lápis, canetas e borracha. Deverá possuir duas
alças reforçadas e acolchoadas para transporte
nas costas e proteção para a coluna, além de
uma alça, menor, para transporte nas mãos.
Além disso, a mochila deverá ter dois bolsos
laterais. A cor predominante deverá ser cinza,
com o brasão do município gravado em
silkscreen. Necessita-se de duas dimensões
diferentes, sendo uma para os alunos menores,
de Pré a 5º Ano e outra para os estudantes do
6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental.

unid4 1.700,00 Cadernos: Caderno universitário espiralado
(500 unidades), 96 páginas, pautado e
margeado frente e verso, com capa e
contracapa personalizáveis (brasão do
município + imagem a definir + hino do
município). A mesma especificação se aplica
ao caderno pequeno (1.000 unidades).

T O T A L

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITALEm, ____/____/______


