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ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO
Nº Lote: 1 - lote 1
Item Quant. Unid.
1

148,000

UN

2

203,000

UN

5

226,000

UN

6

244,000

UN

Nº Lote: 2 - lote 2
Item Quant. Unid.
3

250,000

UN

4

506,000

UN

Nº Lote: 3 - lote 3
Item Quant. Unid.
7

80,000

UN

Marca

Camisa social masculino manga longa, tecido 56% de algodão e
44% de poliéster, gramatura 120g/m2. Inserção de bordado na
frente, lado esquerdo/bolso. Cor e tamanho a definir. - Camisa
social masculino manga longa, tecido 56% de algodão e 44% de
poliéster, gramatura 120g/m2. Inserção de bordado na frente,
lado esquerdo/bolso. Cor e tamanho a definir.
Camisa social masculino manga curta, tecido 56% de algodão e
44% de poliéster, gramatura 120g/m2. Inserção de bordado na
frente, lado esquerdo/bolso. Cor e tamanho a definir. - Camisa
social masculino manga curta, tecido 56% de algodão e 44% de
poliéster, gramatura 120g/m2. Inserção de bordado na frente,
lado esquerdo/bolso. Cor e tamanho a definir.
Camisete feminina manga longa, 56% de algodão e 44% de
poliéster, gramatura 120g/m2. Inserção de bordado na frente,
lado esquerdo. Cor e tamanho a definir. - Camisete feminina
manga longa, 56% de algodão e 44% de poliéster, gramatura
120g/m2. Inserção de bordado na frente, lado esquerdo. Cor e
tamanho a definir.
Camisete feminina manga curta, 56% de algodão e 44% de
poliéster, gramatura 120g/m2. Inserção de bordado na frente,
lado esquerdo. Cor e tamanho a definir. - Camisete feminina
manga curta, 56% de algodão e 44% de poliéster, gramatura
120g/m2. Inserção de bordado na frente, lado esquerdo. Cor e
tamanho a definir.

___________

100,0000

14.800,00

___________

100,0000

20.300,00

___________

100,0000

22.600,00

___________

96,0000

23.424,00

Total Lote

81.124,00

Descrição

Marca

Camisa gola polo masculina manga curta, malha Piquet Inglês
___________
53% de algodão e 47% de poliéster, gramatura 165g/m2.
Inserção de bordado na frente, lado esquerdo. Cor e tamanho a
definir. - Camisa gola polo masculina manga curta, malha Piquet
Inglês 53% de algodão e 47% de poliéster, gramatura 165g/m2.
Inserção de bordado na frente, lado esquerdo. Cor e tamanho a
definir.
Camisa gola polo Baby Look feminina manga curta, malha Piquet ___________
Inglês 53% de algodão e 47% de poliéster, gramatura 165g/m2.
Inserção de bordado na frente, lado esquerdo. Cor e tamanho a
definir. - Camisa gola polo Baby Look feminina manga curta,
malha Piquet Inglês 53% de algodão e 47% de poliéster,
gramatura 165g/m2. Inserção de bordado na frente, lado
esquerdo. Cor e tamanho a definir.

Descrição

Marca

Calça operacional, tecido Brim Pesado 100% de algodão
___________
gramatura 260g/m2. Cinto, dois bolsos na frente e um atrás, com
serigrafia no lado esquerdo, na frente. Cor e tamanho a definir. Calça operacional, tecido Brim Pesado 100% de algodão
gramatura 260g/m2. Cinto, dois bolsos na frente e um atrás, com
serigrafia no lado esquerdo, na frente. Cor e tamanho a definir.

Valor Unitário

Valor Total

Descrição

Valor Unitário

Valor Total

50,0000

12.500,00

48,0000

24.288,00

Total Lote

36.788,00

Valor Unitário
59,0000

Valor Total
4.720,00
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Total Lote
Nº Lote: 4 - lote 4
Item Quant. Unid.
8

60,000

UN

9

40,000

UN

Nº Lote: 5 - lote 5
Item Quant. Unid.
10

12,000

UN

11

12,000

UN

Nº Lote: 6 - lote 6
Item Quant. Unid.
12

275,000

UN

21/09/2021

4.720,00

Valor Total

Descrição

Marca

Boné, cor a definir, tingimento em cores firmes resistente ao uso
e lavagens, em tecido 100% de algodão, com entretela, com
regulador de tamanho, antiferrugem, com aplicação da
logomarca bordada, a definir, bordado na parte frontal, medindo
aproximadamente 6 cm de largura e 9 cm de altura, tamanho
único, 5 gomos, com absorvedor de suor na parte interna. Boné, cor a definir, tingimento em cores firmes resistente ao uso
e lavagens, em tecido 100% de algodão, com entretela, com
regulador de tamanho, antiferrugem, com aplicação da
logomarca bordada, a definir, bordado na parte frontal, medindo
aproximadamente 6 cm de largura e 9 cm de altura, tamanho
único, 5 gomos, com absorvedor de suor na parte interna.
Boné, tipo Árabe com proteção no pescoço, de tecido 100%
algodão, tratado para se tomar hidro-repelente ,que protege o
couro cabeludo e o pescoço, preferencia cor azul ,verde ,tons
mais escuros que a proteção se faz mais eficaz, tamanho único,
com velcro ou fecho de plástico ,para a sua regulagem. - Boné,
tipo Árabe com proteção no pescoço, de tecido 100% algodão,
tratado para se tomar hidro-repelente ,que protege o couro
cabeludo e o pescoço, preferencia cor azul ,verde ,tons mais
escuros que a proteção se faz mais eficaz, tamanho único, com
velcro ou fecho de plástico ,para a sua regulagem.

___________

25,0000

1.500,00

___________

29,0000

1.160,00

Total Lote

2.660,00

Descrição

Marca

Macacão operacional manga longa, tecido Brim Pesado (100%
___________
algodão) gramatura 260 g/m². Elástico e cordão com dois bolsos
na frente e um atrás, e na parte de cima um bolso, na Cor azul
royal, fechamento em botões. Inserção de serigrafia no bolso de
cima lado esquerdo, Brasão do Município e nas costas escrito
em linha reta “Prefeitura de Tangará” na cor branca. Tamanhos
adultos; PP, P, M, G, GG, XG, XGG. - Macacão operacional
manga longa, tecido Brim Pesado (100% algodão) gramatura
260 g/m². Elástico e cordão com dois bolsos na frente e um
atrás, e na parte de cima um bolso, na Cor azul royal,
fechamento em botões. Inserção de serigrafia no bolso de cima
lado esquerdo, Brasão do Município e nas costas escrito em
linha reta “Prefeitura de Tangará” na cor branca. Tamanhos
adultos; PP, P, M, G, GG, XG, XGG.
Macacão operacional manga curta, tecido Brim Pesado (100%
___________
algodão) gramatura 260 g/m². Elástico e cordão com dois bolsos
na frente e um atrás, e na parte de cima um bolso, na Cor azul
royal, fechamento em botões. Inserção de serigrafia no bolso de
cima lado esquerdo, Brasão do Município e nas costas escrito
em linha reta “Prefeitura de Tangará” na cor branca. Tamanhos
adultos; PP, P, M, G, GG, XG, XGG. - Macacão operacional
manga curta, tecido Brim Pesado (100% algodão) gramatura 260
g/m². Elástico e cordão com dois bolsos na frente e um atrás, e
na parte de cima um bolso, na Cor azul royal, fechamento em
botões. Inserção de serigrafia no bolso de cima lado esquerdo,
Brasão do Município e nas costas escrito em linha reta
“Prefeitura de Tangará” na cor branca. Tamanhos adultos; PP, P,
M, G, GG, XG, XGG.

Descrição

Marca

Suéter feminino básico manga longa com ribana em tricot e
___________
modelagem slim. Composição 50% algodão + 50% acrílico, meia

Valor Unitário

161/2021

Valor Unitário

Valor Total

120,0000

1.440,00

115,0000

1.380,00

Total Lote

2.820,00

Valor Unitário
120,0000

Valor Total
33.000,00
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13

135,000

UN

Nº Lote: 7 - lote 7
Item Quant. Unid.
17

32,000

UN

18

170,000

UN

Nº Lote: 8 - lote 8
Item Quant. Unid.
19

176,000

UN
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Processo Administrativo:
Data do Processo:

malha 2 cabos 2/30 nm. Confecção em tricô de algodão e
acrílico, punhos ajustados e decote v em ribana. Cor a definir.
Inserção de bordado na frente lado esquerdo, arte a definir. Suéter feminino básico manga longa com ribana em tricot e
modelagem slim. Composição 50% algodão + 50% acrílico, meia
malha 2 cabos 2/30 nm. Confecção em tricô de algodão e
acrílico, punhos ajustados e decote v em ribana. Cor a definir.
Inserção de bordado na frente lado esquerdo, arte a definir.
Suéter masculino básico manga longa com ribana em tricot e
___________
modelagem reta. Composição 50% algodão + 50% acrílico, meia
malha 2 cabos 2/30 nm. Confecção em tricô de algodão e
acrílico, punhos ajustados e decote v em ribana. Cor a definir.
Inserção de bordado na frente lado esquerdo, arte a definir. Suéter masculino básico manga longa com ribana em tricot e
modelagem reta. Composição 50% algodão + 50% acrílico, meia
malha 2 cabos 2/30 nm. Confecção em tricô de algodão e
acrílico, punhos ajustados e decote v em ribana. Cor a definir.
Inserção de bordado na frente lado esquerdo, arte a definir.

Descrição

Marca

Guarda pó masculino manga longa tecido Gabardine (100%
___________
poliéster) Gramatura 173 g/m², cor branco, com três bolsos na
frente e abertura na parte de trás, fechamento com botões
transparentes. Inserção de bordado no bolso em cima do lado
esquerdo, Brasão da Prefeitura e Abaixo escrito “Secretaria de
Saúde” e mais a “Função e Nome” do Colaborador. Tamanhos
adultos; PP, P, M, G, GG, XG, XGG. - Guarda pó masculino
manga longa tecido Gabardine (100% poliéster) Gramatura 173
g/m², cor branco, com três bolsos na frente e abertura na parte
de trás, fechamento com botões transparentes. Inserção de
bordado no bolso em cima do lado esquerdo, Brasão da
Prefeitura e Abaixo escrito “Secretaria de Saúde” e mais a
“Função e Nome” do Colaborador. Tamanhos adultos; PP, P, M,
G, GG, XG, XGG.
Guarda pó feminino acinturado manga longa tecido Gabardine
___________
(100% poliéster) Gramatura 173 g/m², cor branco, com três
bolsos na frente, abertura e faixa na parte de trás, fechamento
com botões UNDtransparentes. Inserção de bordado no bolso
em cima do lado esquerdo, Brasão da Prefeitura e Abaixo escrito
“Secretaria de Saúde” e mais a “Função e Nome” do
Colaborador. Tamanhos adultos; PP, P, M, G, GG, XG, XGG. Guarda pó feminino acinturado manga longa tecido Gabardine
(100% poliéster) Gramatura 173 g/m², cor branco, com três
bolsos na frente, abertura e faixa na parte de trás, fechamento
com botões UNDtransparentes. Inserção de bordado no bolso
em cima do lado esquerdo, Brasão da Prefeitura e Abaixo escrito
“Secretaria de Saúde” e mais a “Função e Nome” do
Colaborador. Tamanhos adultos; PP, P, M, G, GG, XG, XGG.

Descrição

Marca

Colete feminino acinturado sem mangas tecido Tactel (100%
___________
poliéster) Gramatura 110 g/m², cor a definir, com bolsos modelo
canguru na frente, abertura e faixa na parte de trás, fechamento
com zíper até final da gola. Inserção de bordado na frente lado
esquerdo, Brasão da Prefeitura e Abaixo escrito “Secretaria de
Saúde” e mais a “Função e Nome” do Colaborador. Tamanhos
adultos; PP, P, M, G, GG, XG, XGG. - Colete feminino acinturado
sem mangas tecido Tactel (100% poliéster) Gramatura 110 g/m²,
cor a definir, com bolsos modelo canguru na frente, abertura e
faixa na parte de trás, fechamento com zíper até final da gola.
Inserção de bordado na frente lado esquerdo, Brasão da
Prefeitura e Abaixo escrito “Secretaria de

161/2021
21/09/2021

120,0000

16.200,00

Total Lote

49.200,00

Valor Unitário

Valor Total

90,0000

2.880,00

80,0000

13.600,00

Total Lote

16.480,00

Valor Unitário
70,0000

Valor Total
12.320,00
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Saúde” e mais a “Função e Nome” do Colaborador. Tamanhos
adultos; PP, P, M, G, GG, XG, XGG.

Total Lote
Nº Lote: 9 - lote 9
Item Quant. Unid.
14

199,000

UN

20

3.100,000

UN

22

1.800,000

UN

23

1.100,000

UN

24

1.000,000

UN

Nº Lote: 10 - lote 10
Item Quant. Unid.
15

182,000

UN

Valor Total

Descrição

Marca

Camiseta manga curta malha PV (67% poliéster 33% viscose)
Gramatura 160 g/m², cor a Definir, com gola modelo “V”.
Inserção de bordado na frente lado esquerdo Brasão da
Prefeitura e Abaixo escrito “Secretaria de Saúde + Função”.
Tamanhos adultos; PP, P, M, G, GG, XG, XGG. - Camiseta
manga curta malha PV (67% poliéster 33% viscose) Gramatura
160 g/m², cor a Definir, com gola modelo “V”. Inserção de
bordado na frente lado esquerdo Brasão da Prefeitura e Abaixo
escrito “Secretaria de Saúde + Função”. Tamanhos adultos; PP,
P, M, G, GG, XG, XGG.
Camiseta manga curta malha PV (67% poliéster 33% viscose)
Gramatura 160 g/m², cor a Definir, com gola modelo “V”.
Inserção de serigrafia em policromia frente e costas e mangas.
Arte a ser definida pela Secretaria. Tamanhos adultos; PP, P, M,
G, GG, XG, XGG. - Camiseta manga curta malha PV (67%
poliéster 33% viscose) Gramatura 160 g/m², cor a Definir, com
gola modelo “V”. Inserção de serigrafia em policromia frente e
costas e mangas. Arte a ser definida pela Secretaria. Tamanhos
adultos; PP, P, M, G, GG, XG, XGG.
Camiseta manga curta malha PV (67% poliéster 33% viscose)
Gramatura 160 g/m², cor a Definir, com gola modelo “V”.
Inserção Sublimação frente e costas e mangas. Arte a ser
definida pela Secretaria de Saúde. ( CAMPANHA) Tamanhos
adultos; PP, P, M, G, GG, XG, XGG. - Camiseta manga curta
malha PV (67% poliéster 33% viscose) Gramatura 160 g/m², cor
a Definir, com gola modelo “V”. Inserção Sublimação frente e
costas e mangas. Arte a ser definida pela Secretaria de Saúde. (
CAMPANHA) Tamanhos adultos; PP, P, M, G, GG, XG, XGG.
Camiseta manga curta malha PV (67% poliéster 33% viscose)
Gramatura 160 g/m², cor a Definir, com gola modelo “V”.
Inserção de serigrafia em policromia frente e costas e mangas.
Arte a ser definida pela Secretaria de Saúde. ( CAMPANHA)
Tamanhos Infantil: 02,04,06,08,10,12,14,16. - Camiseta manga
curta malha PV (67% poliéster 33% viscose) Gramatura 160
g/m², cor a Definir, com gola modelo “V”. Inserção de serigrafia
em policromia frente e costas e mangas. Arte a ser definida pela
Secretaria de Saúde. ( CAMPANHA) Tamanhos Infantil:
02,04,06,08,10,12,14,16.
Camiseta manga curta malha PV (67% poliéster 33% viscose)
Gramatura 160 g/m², cor a Definir, com gola modelo “V”.
Inserção de Sublimação frente e costas e mangas. Arte a ser
definida pela Secretaria de Saúde. ( CAMPANHA) Tamanhos
Infantil: 02,04,06,08,10,12,14,16. - Camiseta manga curta malha
PV (67% poliéster 33% viscose) Gramatura 160 g/m², cor a
Definir, com gola modelo “V”. Inserção de Sublimação frente e
costas e mangas. Arte a ser definida pela Secretaria de Saúde. (
CAMPANHA) Tamanhos Infantil: 02,04,06,08,10,12,14,16.

___________

30,0000

5.970,00

___________

30,0000

93.000,00

___________

30,0000

54.000,00

___________

30,0000

33.000,00

___________

30,0000

30.000,00

Total Lote

215.970,00

Descrição

Marca

Baby look manga curta malha PV (67% poliéster 33% viscose)
Gramatura 160 g/m², cor a Definir, com gola modelo “V”.
Inserção de bordado na frente lado esquerdo Brasão da
Prefeitura e Abaixo escrito “Secretaria de Saúde + Função”.
Tamanhos adultos; PP, P, M, G, GG, XG, XGG. - Baby look
manga curta malha PV (67% poliéster 33% viscose) Gramatura
160 g/m², cor a Definir, com gola modelo “V”. Inserção de
bordado na frente lado esquerdo Brasão da Prefeitura e Abaixo
escrito “Secretaria de Saúde + Função”. Tamanhos adultos; PP,

___________

Valor Unitário

12.320,00

Valor Unitário
30,0000

Valor Total
5.460,00
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16

244,000

UN

Nº Lote: 11 - lote 11
Item Quant. Unid.
21

609,000

UN
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P, M, G, GG, XG, XGG.
Camisa pólo/Baby look malha Piquet Inglês (53% algodão 47%
___________
poliéster) Gramatura 165 g/m², cor a definir, com bolso e filetes
nas mangas. Inserção de bordado no bolso/ frente lado esquerdo
Brasão da Prefeitura e Abaixo escrito “Secretaria de Saúde” e
mais a “Função” do Colaborador. (Masculina e Feminina).
Tamanhos adultos; PP, P, M, G, GG, XG, XGG. - Camisa
pólo/Baby look malha Piquet Inglês (53% algodão 47% poliéster)
Gramatura 165 g/m², cor a definir, com bolso e filetes nas
mangas. Inserção de bordado no bolso/ frente lado esquerdo
Brasão da Prefeitura e Abaixo escrito “Secretaria de Saúde” e
mais a “Função” do Colaborador. (Masculina e Feminina).
Tamanhos adultos; PP, P, M, G, GG, XG, XGG.

Descrição
Jaqueta Masulina e Feminina em Tecido Lito Active (100%
poiliester) Gramatura 145g/m², com forro madelassê
quadriculado, gramatura 8/0 g/m², cor a definir. Com filetes na
frete / costas e mangas na cor branca, bolsos modelo faca nas
laterais e um bolso interno, fechamento com zíper e lapela
sobreposta em cima, com botão de pressão. Inserção de
bordado do Municipio e escrita nas costas a ser definida na cor
branca. Tamanhos adultos; PP, P, M, G, GG, XG, XGG. Jaqueta Masulina e Feminina em Tecido Lito Active (100%
poiliester) Gramatura 145g/m², com forro madelassê
quadriculado, gramatura 8/0 g/m², cor a definir. Com filetes na
frete / costas e mangas na cor branca, bolsos modelo faca nas
laterais e um bolso interno, fechamento com zíper e lapela
sobreposta em cima, com botão de pressão. Inserção de
bordado do Municipio e escrita nas costas a ser definida na cor
branca. Tamanhos adultos; PP, P, M, G, GG, XG, XGG.

Marca
___________

161/2021
21/09/2021

50,0000

12.200,00

Total Lote

17.660,00

Valor Unitário

Valor Total

180,0000

109.620,00

Total Lote

109.620,00

Total Geral dos Lotes

549.362,00
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