
ANEXO I

PROPOSTA DETALHE

MODALIDADE

PREGAO PRESENCIAL

NÚMERO

50 / 2018

TIPO

MENOR PREÇO POR LOTE

1 de 1Página:

2018PROPONENTE ..:

ENDEREÇO .......:

CIDADE .............:

TELEFONE ........: FAX ...:

PROCESSO ..........................:

DATA DA ENTREGA ..:

VALIDADE DA PROPOSTA ........:

BANCO/AGÊNCIA/CONTA ..........:

133 /

UF .....:

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

2

LOTE DESCRIÇÃO LOTE QUANTIDADE DE ITENS

LOTE 02 1

1 CAMISETA BRANCA - SERIGRAFIA UNID. 372

Camiseta Branca - Serigrafia - Camiseta confeccionada em malha PV na composição (67
%poliéster 33% viscose) fio 30/1 com gramatura de 160 g/m², com tolerância de +/- 5% n
a cor branca.  A gola modelo redondo será em ribana na composição 1x1 (97% algodão fi
o 30/1 e 3% elastano  lycra fio 70) com gramatura de 270 g/m², com tolerância de +/- 5% 
na cor da camiseta e devera ser costurado máquina overloque ficando com 2,0cm pronta. 
As laterais ombros e mangas da camiseta devem ser costurados em máquina overloque. A 
barra corpo e das mangas devem ser rebatidas com largura de 2,0 cm em máquina galonei
ra de duas agulhas largas. A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco, afixada e
m caráter permanente e indelével na parte interna de cada peça, no centro do decote costa.
Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a
razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, taman
ho. A peça confeccionada deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apr
esentação. A camiseta terá estampas em serigrafia,  com brasão da GUARDA MUNICIPA
L E escrita GUARDA MUNICIPAL nas costas.TODOS OS TAMANHOS DA TABELA 
DE MEDIDA.

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


