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EspecificaçãoNº Unid.Quantidade Preço Unitário Preço Total

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

1 UN Calça feminina de brim, na cor branca, calça profissional -
Calça feminina de brim, na cor branca, calça profissional,
tecido 100% algodão, brim pesado (padrão), com elástico e
cadarço na cintura, com bolsos na frente e nas costas, nos
tamanhos M, G e GG, conforme Norma 13377/ABNT de
padronização de medidas eao processo de confecção de
vestuário, as medidas de comprimento e largura podem
sofrer alterações com tolerância de até 4% para mais ou
para menos.

59,0000 23.600,00400,000

2 UN Calça masculina de brim, na cor branca, calça profissional -
Calça masculina de brim, na cor branca, calça profissional,
tecido 100% algodão, brim pesado (padrão), com elástico e
cadarço na cintura, com bolsos na frente e nas costas, nos
tamanhos G e GG. Conforme Norma 13377/ABNT de
padronização de medidas eao processo de confecção de
vestuário, as medidas de comprimento e largura podem
sofrer alterações com tolerância de até 4% para mais ou
para menos.

59,0000 1.180,0020,000

3 UN Avental de napa/bagum, na cor branca, curto - Avental de
napa/bagum, na cor branca, curto, com espessura de 40
mm.

27,9800 11.192,00400,000

4 UN Camiseta em malha 100% algodão, na cor branca -
Camiseta em malha 100% algodão, na cor branca, manga
curta, com logo do município lado esquerdo, Tamanhos M,
G, GG e Extra G.

30,2000 19.630,00650,000

5 UN Camiseta baby look, em malha 100% algodão, na cor
branca - Camiseta baby look, em malha 100% algodão, na
cor branca, manga curta, com logo do município lado
esquerdo. Tamanhos M, G, GG, Extra G.

30,2000 120,804,000

6 UN Sapato fechado - Sapato de segurança para uso
profissional - Sapato fechado - Sapato de segurança para
uso profissional, com abertura lateral em elástico recoberto,
confeccionado em vaqueta branca, colarinho alcolchoado,
forro interno na gáspea não tecido e forro de cano em
sanitec dublado com  manta de não tecido, com tratamento
antimicrobiano, biqueira plástica, palmilha de montagem
não tecido, solado injeção direta bidensidade bicolor e
sobrepalmilha antimicrobiana. Características gerais:
Sapato de segurança com forma alta e larga que propicie
conforto e um bom calce de acordo com as normas e
escala francesa. Solado: PU bidensidade; biqueira plástica;
aplicação: sapato ideal para uso em cozinha industrial.
Numeração a combinar.

136,7000 28.707,00210,000

Total Geral:(Valores expressos em Reais R$) 84.429,80


