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MUNICIPIO DE PEDRA AZUL
ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO/PROPOSTA

Razão Social/Nome:

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

Endereço:

CNPJ/CPF:

Dados Bancários:  Banco:

Representante Legal:

Agência: Conta: Telefone:

CPF:

............................................................................................................................................................... ...............................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................... ..................................... ..................................... (..............).....................................

............................................................................................................................................................. .........................................................................................................

Item Material/Serviço Unidade QtdeCódigo Marca Preço Total

LOTE 01 - CALÇA, CAMISETA PARA OBRASLote:

Valor Unit.

Unidade 400,0000

CALÇA PARA OBRAS (SERVIÇOS GERAIS) TAMANHOS - P - M - G - GG:
confeccionada em sarja 3x1, 100% algodão, com peso padrão de no mínimo
260gr/m², modelo tipo bag, com elástico e amarril em toda circunferência, uma faixa
refletiva de 5 cm nas pernas, com 02 bolsos externos traseiro, bolso lateral externo
tipo porta trecos, com fechamento tipo abas e velcro na altura dos joelhos, reforço
nas duas coxas até 10 cm abaixo dos joelhos no mesmo tecido da calça. Cor azul
(cód. 19198c). As costuras deverão ser do tipo simples interlock com fio 100% de
algodão com especificação de fio 70 na mesma cor que o tecido, ou uma próxima
que não distoe do tecido. O material deverá ser certificado na etiqueta em todas as
peças, assim com as recomendações de lavagem. Identificação do tecido na
etiqueta. Em toda peça deverá ser identificado o tamanho.

341971

Unidade 400,0000

CAMISETA MANGA CURTA PARA OBRAS (SERVIÇOS GERAIS) TAMANHOS - P
- M- G - GGcamiseta em malha fria, 67% poliéster e 33% viscose, com gramatura
de 160gr/m², com gola tipo careca, com ribana, costura tipo overlocada, manga
curta, com bolso do lado esquerdo no tamanho 14 cm x12cm a 20 cm do ombro
contendo o brasão da prefeitura estampado em silk com tamanho de 7 cm por 6 cm,
com uma faixa refletiva de 2,5 cm circundando em cada uma das mangas, uma
faixa refletiva de 2,5 cm na altura do tórax circundando no tórax e nas costas. Nas
costas deve conter a inscrição prefeitura de pedra azul em círculo. Cor azul (cód.
3d3ec4 – acima da faixa), cor azul (cód. 19198c – na gola e abaixo da faixa)

341982

Unidade 200,0000

CAMISETA MANGA LONGA PARA OBRAS (SERVIÇOS GERAIS) - TAMANHOS -
P - M - G - GGcamiseta em malha fria, 67% poliéster e 33% viscose, com
gramatura de 160gr/m², com gola tipo careca, com ribana, costura tipo overlocada,
manga curta, com bolso do lado esquerdo no tamanho 14 cm x12cm a 20 cm do
ombro contendo o brasão da prefeitura estampado em silk com tamanho de 7 cm
por 6 cm, com uma faixa refletiva de 2,5 cm circundando em cada uma das

342003
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mangas, uma faixa refletiva de 2,5 cm na altura do tórax circundando no tórax e nas
costas. Nas costas deve conter a inscrição prefeitura de pedra azul em círculo. Cor
azul (cód. 3d3ec4 – acima da faixa), cor azul (cód. 19198c – na gola e abaixo da
faixa)

Item Material/Serviço Unidade QtdeCódigo Marca Preço Total

LOTE 02  - CALÇA, CAMISETA PARA SERVIÇOS GERAISLote:

Valor Unit.

Unidade 850,0000

CALÇA PARA SERVIÇOS GERAIS - TAMANHOS - P - M- G - GGconfeccionada
em sarja 3x1, 100% algodão, com peso padrão de no mínimo 260gr/m², modelo tipo
bag, com elástico e amarril em toda circunferência, uma faixa refletiva de 5 cm nas
pernas, com 02 bolsos externos traseiro, bolso lateral externo tipo porta trecos, com
fechamento tipo abas e velcro na altura dos joelhos, reforço nas duas coxas até 10
cm abaixo dos joelhos no mesmo tecido da calça. Cor verde (cód. 124733). As
costuras deverão ser do tipo simples interlock com fio 100% de algodão com
especificação de fio 70 na mesma cor que o tecido, ou uma próxima que não distoe
do tecido. O material deverá ser certificado na etiqueta em todas as peças, assim
com as recomendações de lavagem. Identificação do tecido na etiqueta. Em toda
peça deverá ser identificado o tamanho.

341951

Unidade 900,0000

CAMISETA MANGA CURTA PARA SERVIÇOS GERAIS - TAMANHOS - P - M - G -
GGcamiseta em malha fria, 67% poliéster e 33% viscose, com gramatura de
160gr/m², com gola tipo careca, com ribana, costura tipo overlocada, manga curta,
com bolso do lado esquerdo no tamanho 14 cm x12cm a 20 cm do ombro contendo
o brasão da prefeitura estampado em silk com tamanho de 7 cm por 6 cm, com uma
faixa refletiva de 2,5 cm circundando em cada uma das mangas, uma faixa refletiva
de 2,5 cm na altura do tórax circundando no tórax e nas costas. Nas costas deve
conter a inscrição prefeitura de pedra azul em círculo. Cor verde (cód. 43b288 –
acima da faixa) e cor verde (cód. 124733 – na gola e abaixo da faixa)

341962

Unidade 500,0000

CAMISETA MANGA LONGA PARA SERVIÇOS GERAIS - TAMANHOS - P - M - G
- GGcamiseta em malha fria, 67% poliéster e 33% viscose, com gramatura de
160gr/m², com gola tipo careca, com ribana, costura tipo overlocada, manga curta,
com bolso do lado esquerdo no tamanho 14 cm x12cm a 20 cm do ombro contendo
o brasão da prefeitura estampado em silk com tamanho de 7 cm por 6 cm, com uma
faixa refletiva de 2,5 cm circundando em cada uma das mangas, uma faixa refletiva
de 2,5 cm na altura do tórax circundando no tórax e nas costas. Nas costas deve
conter a inscrição prefeitura de pedra azul em círculo. Cor verde (cód. 43b288 –

341993



Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
TRANSPORTES

Página 3 de3

Nº Processo: 12 - 6 / 2022 Modalidade:Pregão Presencial Tipo Licitação: Menor Preço Balizamento: Por Lote

MUNICIPIO DE PEDRA AZUL
ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO/PROPOSTA

acima da faixa) e cor verde (cód. 124733 – na gola e abaixo da faixa)

Subtotal:

Valor da Proposta: R$
.................................(..................................................................................................................................................................................................................).

Esta Proposta terá validade de ................... dias, contados a partir da abertura do Envelope PROPOSTA.

Local e data: ..................................................................................................................................................

                                                                                           __________________________________________
                                                                                                          Assinatura e carimbo do Licitante


