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ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. VR.UNITÁRIO VR.TOTAL

1

LOTE DESCRIÇÃO LOTE QUANTIDADE DE ITENS

LOTE 01 4

1 BONE UNID. 93

BONE - confeccionado em tecido rip stop, cor azul marinho noite, composição 70% polié
ster e 30% algodão, com gramatura de 220 g/m2 (+/- 5%), com aba, na parte frontal borda
do logo guarda municipal e laterais bandeira do município e do estado, fechamento com a
cabamento em couro e presilha de metal cor ouro velho, Tamanho único, fecho em couro 
preto, bordado frente e laterais.

2 CALÇA OPERACIONAL UNID. 186

CALÇA OPERACIONAL -  azul noturno, confeccionado em tecido rip stop, composição 
70% poliéster e 30% algodão, com gramatura de 220 g/m2 (+/- 5%), cós postiço com 4,0 
cm de largura entretelado e enchance traseira, fechamento através botão, 8 passantes inser
idos na parte inferior do cós, vista embutida com zíper, 2 bolsos frontal embutidos com ab
ertura tipo faca, 2 bolsos laterais nas pernas com tampa e fechamento em velcro , reforço 
do mesmo tecido em costura matelassê nas pernas dianteiras abaixo do joelho e reforços e
m meia lua do mesmo tecido em costura matelassê na junção dos traseiros e na frente até 
a altura do zíper. Passantes e bolsos devidamente travetados.3 CAMISA MANGA CURTA UNID. 186

CAMISA MANGA CURTA - confeccionado em tecido rip stop, cor azul marinho noite c
omposição 70% poliéster e 30% algodão, com gramatura de 220 g/m2 (+/- 5%), colarinho
com pé de gola entretelado, frente aberta com fechamento através de botões e caseados (n
o pé de gola sentido horizontal e os demais sentido vertical), vista macho, reforço do mes
mo tecido com costura em matelassê,  palas traseira e dianteiras em tecido duplo; 2 bolsos
chapados com tampa e fechamento através de botão e prega  ao centro, platinas fixas nos 
ombros e presas por caseado e botão, fecho de contato sobre o bolso direito (de quem vest
e) para tarja de identificação; costas com pala em tecido duplo e pregas laterais de 3 cm d
e profundidade; Deverá ser confeccionado, costurado e ou bordado e pregados dos seguint
es distintivos:01(uma) Bandeira do município de Dourados, 02(duas) divisas de ombro e 
duas tarjetas sendo 01 (uma) escrita GUARDA MUNICIPAL e 01(uma) com NOME e tip
agem sanguínea, todas devidamente costuradas na peça.4 CAMISA MANGA LONGA UNID. 93

CAMISA MANGA LONGA - confeccionado em tecido rip stop, cor azul marinho noite c
omposição 70% poliéster e 30% algodão, com gramatura de 220 g/m2 (+/- 5%), colarinho
com pé de gola entretelado, frente aberta com fechamento através de botões e caseados (n
o pé de gola sentido horizontal e os demais sentido vertical), vista macho,  reforço do mes
mo tecido com costura em matelassê  palas traseira e dianteiras em tecido duplo; 2 bolsos 
chapados com tampa e fechamento através de botão e prega  ao centro, platinas fixas nos 
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ombros e presas por caseado e botão, fecho de contato sobre o bolso direito (de quem vest
e) para tarja de identificação; costas com pala em tecido duplo e pregas laterais de 3 cm d
e profundidade; Deverá ser confeccionado, costurado e ou bordado e pregados dos seguint
es distintivos:
- 01(uma) Bandeira do município de Dourados, 02(duas) divisas de ombro e duas tarjetas 
sendo 01 (uma) escrita GUARDA MUNICIPAL e 01(uma) com NOME e tipagem sanguí
nea, todas devidamente costuradas na peça.

Por intermédio de nosso representante legal, o(a) Sr.(a)  __________________________________________  infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n°   _______________     e 
do CPF n° _____________________________, apresentamos a presente proposta de preços, sendo que, até que o Contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de 
nossa parte, observado as condições do edital.

Carimbo Padronizado do CNPJ Inscrição Estadual

TOTAL GERAL

_____________, __ de _____________ de 2018

R$0,00

Assinatura do Responsável e Carimbo


