
Séq. QuantidadeUn Especificação Marca Vlr. Unitário Vlr. TotalCódigo

UN 55,001 32395 Camisa social feminina (sob medida) em tecido tricoline mista, 68% poliéster; 27% algodão; 5% elastano. Cor

branca; gola tipo colarinho com detalhe em tecido na cor verde menta; fechamento através de 8 botões/caseados

(tamanho 16”) fixadosde 2 em 2, na cor do tecido; mangas curtas com 2 pregas em cada manga rente a bainha;

bainha com dobra de aproximadamente 2 cm em cada manga recorte nas laterais iniciando na metade do ombro,

finalizando na bainha. Costas com 2 pences nas laterais. - 32 devem ter a marca da Vigilância em Saúde, aplicada

do lado esquerdo na altura do peito. A logomarca da Vigilância em Saúde deve ter o tamanho mínimo de 7 cm. –

23 devem ter a marca da Saúde da Família, aplicada do lado esquerdo na altura do peito. A logomarca da

Vigilância em Saúde deve ter o tamanho mínimo de 7 cm. – Costuras: (inclusive pespontos) em ponto simples

(uma agulha); - Aviamentos: cor adequada ao tecido; linha poliéster/algodão, diâmetro 12 mm; entretela para

camisa 100% algodão; botão tamanho 16” na cor do tecido; - Deverá apresentar uma peça piloto para aprovação do

cliente; - Desenho em anexo para auxílio.

UN 9,002 21905 Camisa social masculina (sob medida) em tecido tricoline mista cor branca sendo, 68% poliéster; 27% algodão; 5%

elastano. Cor branca “Gola social com botão tamanho 18” no pé de colarinho, mangas curtas; bainha com dobra de

aproximadamente 2 cm em cada manga; 1 bolso 4 cantos medindo aprox. 11 cm x 11 cm lado esquerdo superior.

Fechamento através de 6 botões/caseados tamanho 20”. Vista aparente. Costas com pala dupla prega central. – 9

devem ter a marca da Vigilância em Saúde, aplicada do lado esquerdo na altura do peito (bolso). A logomarca deve

ter o tamanho mínimo de 9 cm. – Costuras: (inclusive pespontos) em ponto simples (uma agulha); - Aviamentos:

cor adequada ao tecido; linha poliéster/algodão, diâmetro 12 mm; entretela para camisa 100% algodão; botões

tamanhos 18” e 20” na cor do tecido. – Deverá apresentar uma peça piloto para aprovação do cliente; - Desenho

técnico em anexo para auxílio.

UN 170,003 23172 CAMISETA EM MALHA PV BRANCA,GOLA POLO EM V (AZUL ROYAL),TRANSPASSADA POR

DENTRO, MANGA COM BARRA POSTIÇA(AZUL ROYAL), SILK FRENTE COSTA E MANGA,

CONFORME MODELO EM ANEXO.TAMANHOS P,M,G E EG.MODELO EM ANEXO.

UN 34,004 32394 Jaleco (sob medida) em tecido Tencel 100% poliéster; largura 1,50; peso 1,65. Cor branca; manga longa; gola tipo

padre com entretela de 2,5 cm autocolante 100%algodão, gramatura com fechamento através de 7 botões/caseados

tamanho 24” 1 bolso 5 cantos superior lado esquerdo aprox. 9 cm x 11 cm na altura do peito; 2 bolsos internos

inferiores aprox. 15 cm. Martingale de aproximadamente 25 cm de comprimento x 4cm de largura preso através de

costura com 2 botões nas extremidades para acabamento. Pense nas costas de aproximadamente 35 cm de

comprimento. Bainha na manga rebatida com pespento 2,5 cm e barra rebatido com pesponto de 2,5 cm; patê

rebatido com pesponto de 3,0; fenda central nas costas de aproximadamente 15 cm. Jaleco todo pespontado com 5

pontos por cm comprimento até a altura acima do joelho. Deve ter o nome da categoria na barra do bolso superior e

a logomarca da Vigilância em Saúde. – 11 devem ter a marca da Vigilância em Saúde, aplicada do lado esquerdo

na altura do peito. A logo marca deve ter o tamanho mínimo de 7 cm; - 23 devem ter a marca da Saúde da Família,

aplicada do lado esquerdo aaltura do peito. A logomarca da Vigilância em Saúde deve ter o tamanho mínimo de 7

cm. – Costuras: (inclusive pespontos) em ponto simples (uma agulha); - Aviamentos: cor adequada ao tecido; linha

poliéster/algodão,diâmetro 12 mm; entretela100 algodão; botão tamanho 24” na cor do tecido; - Deverá apresentar

uma peça piloto para aprovação do cliente; - Desenho em anexo para auxílio.
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Carimbo Padronizado
Validade da Proposta

(no mínimo em 60 dias)

Prazo para Entrega _______/_______/_____________

_______/_______/_____________

Total Geral   R$  ____________________________

_____________________________________

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preēos e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condiēões gerais e especiais estabelecidas para esta

licitaēćo, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.

Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores.

Assinatura:  _________________________________________________________________________________________________________         Data:     _______/_______/___________
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