




Item Descrição/Especificação Fabricante /Marca / Modelo Valor Unidade Qtde Valor Total
1 Camiseta Manga Longa, tamanhos P, M, G, 

GG, XG, tecido malha DRY FIT 100% 
poliéster, em transferência térmica 
sublimática frente, costas e manga. Os 
modelos podem ser listrados ou degradê, 
com nome do município, logomarca de 
patrocinadores, brasão do município e 
imagem de fundo específica do evento.

PERFIL ESPORTE  / PERFIL ESPORTE  / 
CAMISETA

54,67 Unidade 700 38.269,00

2 Camiseta Manga Curta, tamanhos P, M, G, 
GG, tecido malha DRY FIT 100% poliéster, em 
transferência térmica sublimática frente, 
costas e manga. Os modelos podem ser 
listrados ou degradê, com nome do 
município, logomarca de patrocinadores, 
brasão do município e imagem de fundo 
específica do evento.

PERFIL ESPORTE  / PERFIL ESPORTE  / 
CAMISETA 

46,14 Unidade 600 27.684,00

3 Camiseta regata, tamanhos P, M, G, GG, 
tecido malha DRY FIT 100% poliéster, em 
transferência térmica sublimática frente, 
costas e manga. Os modelos podem ser 
listrados ou degradê, com nome do 
município, logomarca de patrocinadores, 
brasão do município e imagem de fundo 
específica do evento.

PERFIL ESPORTE  / PERFIL ESPORTE  / 
CAMISETA 

40,38 Unidade 300 12.114,00

4 Conjunto esportivo. Composto por: camiseta 
manga curta, tamanhos P, M, G, GG, tecido 
ELASTIK 92% Pes 8% confeccionado com 
filamento contínuo de fibra química 
sintética, 100% poliéster texturizado 
75DEN/72F levemente entrelaçado e 
elastano 20/1 den (2,2 tex) 100% PUE sendo 
em transferência térmica sublimática frente, 
costas e manga. Os modelos podem ser 
listrados ou degradê, com nome do 
município, logomarca de patrocinadores, 
brasão do município e imagem de fundo 
específica do evento; Calção, nos tamanhos 
P, M, G, GG, tecido em microfibra, em 
transferência térmica sublimática aplicado, 
brasão do município, número e logomarcas 
dos patrocinadores. Com cordão 7MM 100% 
poliéster com ponteira de nailon 
transparente.

PERFIL ESPORTE  / PERFIL ESPO / 
CAMISETA 

93,27 Unidade 300 27.981,00

Valor total da proposta: R$ 106.048,00
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Declaramos que nos preços cotados, estão incluidos todas as despesas tais como, frete (CIF), impostos, taxas, seguros, 
tributos e demais encargos de qualquer natureza ou incidentes sobre o objeto do Pregão em comento; Declaramos 
também: a. ue aceitamos todas as confições impostas pelo Edital e seus anexos; b. Temos conhecimento do locais e 
condições de entrega dos objetos; c. Os bens serão fornecidos com a qualidade, prazo e condições no Termo de referência; 
d. Nos valores unitários desta proposta estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
entrega do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da licitação e a 
perfeita entrega dos itens;e. Concordamos em manter a validade desta proposta por um período 12 meses; Estamos 
cientes de que, até que a Ata de Registro de preços seja assinada, esta Proposta constituirá um compromisso de nossa 
parte, observadas as confições do instrumento convocatório.           

Dados bancários:
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