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087188 200,0000 UNIDADE |____________|_____________|Mochila Confeccionada em Nylon 600, 

medidas em centímetros:

45alt x 32 comp x 16 larg, abertura superior em zíper, bolso 
frontal com fechamento em zíper, bolsos lateriais em tela, alça 
de mão e alças de ombro acolchoadas em formato anatômico, 
acabamento interno em viés, peso unitário: 0430 kg. Silkada 
com a logo da Prefeitura e Secretaria Municipal de Educação, 
cores variadas.

087189 300,0000 UNIDADE |____________|_____________|Bonés confeccionados com aba em brim, 

entretelado, fecho plástico

na parte posterior possibilitando regulagens de tamanho, na 
parte frontal à logo da Prefeitura Municipal, e laterais direita e
esquerda de acordo com a logo estipulada pela Secretaria 
Municipal de Educação, cores variadas.

087190 100,0000 UNIDADE |____________|_____________|Camiseta em malha, 67% Polyester, 33% 

viscose, anti-pilling e dry, manga curta

gola polo, acabamento interno da gola em viés rebatido, patê 
entretelado na frente com três botões de cor transparente. 
Tamanhos P, M, G, GG E EXG ( Com logomarca da Prefeitura 
Municipal no peito), cores varidadas, personalizado em silk.

087191 100,0000 UNIDADE |____________|_____________|Camiseta  em malha, 67% Polyester, 33% 

viscose, anti-pilling e dry, manga curta

gola polo, acabamento interno da gola em viés rebatido, patê 
entretelado na frente com dois botões de cor transparente. 
Tamanhos P, M, G, GG E EXG ( Com logomarca Prefeitura 
Municipal no peito), personalizado em silk, Cor Branca.

087192 100,0000 UNIDADE |____________|_____________|Camiseta em malha, 67% Polyester, 33% 

viscose, anti-pilling e dry, manga longa

gola polo, acabamento interno da gola em viés rebatido, patê 
entretelado na frente com dois botões de cor transparente. 
Tamanhos P, M, G, GG E EXG ( Com logomarca Prefeitura 
Municipal no peito), personalizado em silk, Cor Branca.

087193 400,0000 UNIDADE |____________|_____________|Avental em bagum, cores variadas, 

Tamanho P, M, G e GG, contendo timbre

da Prefeitura Municipal e Nome da Escolares, a serem 
utilizados pelas merendeiras das escolas do ensino infantil e 
fundamental.

087194 100,0000 UNIDADE |____________|_____________|Camiseta sem manga (de cor) em malha pv 

67% poliéster, 33% viscose

antpiling e tratamento dry, gola redonda, P, M, G, GG E EXG, 
personalizada em silk.
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087196 100,0000 UNIDADE |____________|_____________|Camiseta sem manga (Branca) em malha pv 

67% poliéster, 33% viscose,

antpiling e tratamento dry, gola redonda, P, M, G, GG E EXG, 
personalizada em silk.

087197 300,0000 UNIDADE |____________|_____________|Camiseta  manga curta (De cor) em malha 

pv 67% poliéster, 33% viscose, antpiling

e tratamento dry, gola redonda, P, M, G, GG E EXG, 
personalizada em silk.

087198 300,0000 UNIDADE |____________|_____________|Camiseta manga curta (branco) em malha 

pv 67% poliéster, 33% viscose, antpiling

e tratamento dry, gola redonda, P, M, G, GG E EXG, 
personalizada em silk.

087199 120,0000 UNIDADE |____________|_____________|Camiseta manga longa (De cor) em malha 

pv 67% poliéster, 33% viscose, antpiling

e tratamento dry, gola redonda, P, M, G, GG E EXG, 
personalizada em silk.

087200 100,0000 UNIDADE |____________|_____________|Camiseta manga longa (branco) em malha 

pv 67% poliéster, 33% viscose, antpiling

e tratamento dry, gola redonda, P, M, G, GG E EXG, 
personalizada em silk.

087201 200,0000 UNIDADE |____________|_____________|Meião Matis Juvenil bctu polipropileno 

37,9%, Algodão, 36,9%, Poliamida

22% Elastodieno (cores variadas)

087202 200,0000 UNIDADE |____________|_____________|Meio Matis Adulto BCTU, polipropileno 

40,6%, Algodão, 32,8% Poliamida, 23,4%

Elastodieno (cores variadas)

087203 200,0000 UNIDADE |____________|_____________|Colete 100% Poliester para esportes, 

acabamento em viés, 2 elásticos cobertos

em cada lateral, bainha , P, M, G, Cores variadas 
personalizada em silk.( com nº e nome da escola)

087204 200,0000 UNIDADE |____________|_____________|Colete  100% Poliester para esportes, 

acabamento em viés, 2 elásticos cobertos

em cada lateral, bainha , (tamanho 12 e 14 anos) Cores 
variadas personalizada em silk. ( com nº e nome da escola)
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087205 200,0000 UNIDADE |____________|_____________|Camiseta sem manga 100% Poliester para 

Esporte, Gola Redonda, cores varidas,

P, M, G, Personalizada em sillk. ( com nº e nome da escola)

087206 200,0000 UNIDADE |____________|_____________|Camiseta com manga curta, 100% 

Poliester para Esporte, Gola Redonda

cores varidas, P, M, G, Personalizada em sillk. ( com nº e 
nome da escola)

087207 200,0000 UNIDADE |____________|_____________|Camiseta manga longa (Goleiro) 100% 

Poliester para Esporte, Gola Redonda

alcochoada na altura dos cotovelos, cores varidas, P, M, G, 
Personalizada em sillk. ( com nº e nome da escola)

087208 200,0000 UNIDADE |____________|_____________|Short 100% poliéster para esporte, 

elástico rebatido na cintura, cadarço

para ajuste, cores variadas, P, M, G, personalizada em Silk

087209 200,0000 UNIDADE |____________|_____________|Short (Goleiro) 100% poliéster para 

esporte, elástico rebatido na cintura

cadarço para ajuste, cores variadas, P, M, G, personalizada em 
Silk

087210 200,0000 UNIDADE |____________|_____________|Short (em helanca colegial) 100% 

Poliester para esporte, elástico rebatido

na cintura, cadarço para ajuste, bolsos laterais e traseiro, cores
variadas, P, M, G, Personalizado em Silk (na perna esquerda 
com nº e nome da escola)

087211 200,0000 UNIDADE |____________|_____________|Calça (em helanca colegial) 100% 

poliéster para esporte, elástico rebatido

na cintura, cadarço para ajuste, bolsos laterais e traseiro, cores
variadas, P, M, G, Personalizada em silk. (na perna esquerda 
com nº e nome da escola)

087212 100,0000 UNIDADE |____________|_____________|Calça para goleiro (em helanca 

colegial) 100% poliéster para esporte, elástico

rebatido na cintura, cadarço para ajuste, alcochoado na altura 
do joelho, cores variadas, P, M, G, Personalizada em silk. (na 
perna esquerda com nº e nome da escola)

087213 200,0000 UNIDADE |____________|_____________|Camisetas Escolares em Malha PV 67% 

poliéster 33% Viscose, anti-pilling

na cor branca, manga curta, 1 adidas vermelha na altura da 
bainha, e outra acima na cor azul royal. A gola em V azul royal 
com composição de malha Pv, Logo no Peito Brasão do 
Município, cores originais, Costas na cor Azul Royal com o 
nome da escola solicitada. Tamanho P, M e G.
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087214 200,0000 UNIDADE |____________|_____________|Camisetas  Escolares em Malha PV 67% 

poliéster 33% Viscose, anti-pilling

na cor branca, manga curta, 1 adidas vermelha na altura da 
bainha, e outra acima na cor azul royal. A gola em V azul royal 
com composição de malha Pv, Logo no Peito Brasão do 
Município, cores originais, Costas na cor Azul Royal com o 
nome da escola solicitada., Tamanho de 04 a 10 anos de 
idade.

087215 20,0000 UNIDADE |____________|_____________|Camisa Social Masculina -  Tecido 

Worker L2 Royal C.Toyobo - 50% algodão

50% poliéster, manga curta, bolso bordado com Brasão do 
Município de Rondon do Pará, os detalhes do colarim e vista 
interna dos botões em Worner New Azul índigo ACK - 67% 
Poliester 33% Algodão, costuras rebatida em alto padrão, 
botões simples na cor azul marinho. Bolso Tamanho: 7,5cm x 
8cm. Cores do Bordado referenciais da logo do município. 
Tamanho P, M, G, GG E EXG.

087216 20,0000 UNIDADE |____________|_____________|Camisa  Social Masculina -  Tecido 

Worker L2 Royal C.Toyobo - 50% algodão

50% poliéster, manga longa, bolso bordado com Brasão do 
Município de Rondon do Pará, os detalhes do colarim e vista 
interna dos botões em Worner New Azul índigo ACK - 67% 
Poliester 33% Algodão, costuras rebatida em alto padrão, 
botões simples na cor azul marinho. Bolso Tamanho: 7,5cm x 
8cm. Cores do Bordado referenciais da logo do município. 
Tamanho P, M, G, GG E EXG.

087217 50,0000 UNIDADE |____________|_____________|Camisete Social Feminina -  Tecido 

Worker L2 Royal C.Toyobo - 50% algodão

50% poliéster, manga curta, bolso bordado com Brasão do 
Município de Rondon do Pará, os detalhes do colarim e vista 
interna dos botões em Worner New Azul índigo ACK - 67% 
Poliester 33% Algodão, costuras rebatida em alto padrão, 
botões simples duplo na cor azul marinho. Bolso Tamanho: 
7,5cm x 8cm. Cores do Bordado referenciais da logo do 
município. Tamanho P, M, G, GG E EXG.

087218 50,0000 UNIDADE |____________|_____________|Camisete  Social Feminina -  Tecido 

Worker L2 Royal C.Toyobo - 50% algodão

50% poliéster, manga longa, bolso bordado com Brasão do 
Município de Rondon do Pará, os detalhes do colarim e vista 
interna dos botões em Worner New Azul índigo ACK - 67% 
Poliester 33% Algodão, costuras rebatida em alto padrão, 
botões simples duplo na cor azul marinho. Bolso Tamanho: 
7,5cm x 8cm. Cores do Bordado referenciais da logo do 
município. Tamanho P, M, G, GG E EXG.
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Condições de pagamento :

Validade da proposta :

Prazo da entrega :

__________________

________  dias

________  dias
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