
Item Descrição 

Quant. Mínima a 
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Prefeitura e Fundos

P.Unit. P.Total          

1

CAMISA MODELO GOLA POLO M/LONGA, em malha p.v

67% poliester 33% algodão cor azul royal c/ duas faixas na

frente em malha 100% poliamida sendo; uma amarela e

outra vermelha, medindo aproximadamente quatro

centimetros de largura em toda extenção da frente da

camisa, abertura com dois botões, gola e punhos nas mangas

em 100% poliester na cor amerelo, pintura da logomarca

prefeitura de Cachoeira do Piriá do lado esquerdo em silk

screen policromia nas cores padrão medindo 10 cm e nas

costa medidndo 28 cm proporcional. material de primeira

qualidade tingimento com hidrantene e resistente a lavagem

industrial, duração da cor ao sol. Tam. P/M/G/GG

Und. 800 29,00R$         23.200,00R$          

2

CAMISA MODELO GOLA POLO M/CURTA, em malha p.v

67% poliester 33% algodão cor azul royal c/ duas faixas na

frente em malha 100% poliamida sendo; uma amarela e

outra vermelha, medindo aproximadamente quatro

centimentro de largura em toda extenção da frente da

camisa, abertura com dois botões, gola e punhos nas mangas

em 100% poliester na cor amerelo, pintura da logomarca

prefeitura de Cachoeira do Piriá no lado esquerdo em silk

screen policromia nas cores padrão medindo 10 cm e nas

costas medindo 28 cm proporcional material de primeira

qualidade tingimento com hidrantene e resistente a lavagem

industrial, duração da cor ao sol. Tam. P/M/G/GG

Und. 800 24,16R$         19.328,00R$          

3

BATA CURTA COM GOLA, manga longa em brim solasol

100% algodão sarja 3x1, cor azul royal ,textura tingimento

c/ hidrantene resistente a lavagem industrial c/ duas faixas

na frente em brim 100% algodão sarja 3x1 sendo; uma

nacor amarela e outra na cor vermelha, medindo

aproximadamente quatro centimetros de largura em toda

extenção da frente da bata, um bolso superior esquerdo com

logomarca da prefeitura de Cachoeira do Piriá em silk screen

policromia medindo 10 cm e dois bolsos na parte inferior da

frente, fechamento frontal atraves de botões, nas costas

logomarca da prefeitura de Cachoeira do Pirá em silk screen

policromia nas cores padrão medindo 28 cm proporcional,

Tam. P/M/G/GG

Und. 300 32,30R$         9.690,00R$            

4

BATA CURTA COM GOLA, manga curta em brim solasol

100% algodão sarja 3x1, cor azul royal textura tingimento

c/ hidrantene resistente a lavagem industrial c/ duas faixas

na frente em brim 100% algodão sarja 3x1 sendo; uma na

cor amarela e outra na cor vermelha, medindo

aproximadamente quatro centimetros de largura em toda

extenção da frente da bata, um bolso superior esquerdo com

logomarca da prefeitura de Cachoeira do Piriá em silk

screen policromia medindo 10 cm e dois bolsos na parte

inferior da frente, fechamento frontal atraves de botões, nas

costas logomarca da prefeitura de Cachoeira do Piriá em silk

screen policromia nas cores padrão medindo 28 cm

proporcional, tam. P/M/G/GG

Und. 300 89,90R$         26.970,00R$          

5

CAMISA M/LONGA EM MALHA P.V, 67% poliester 33%

algodão cor azul royal c/ duas faixa na frente em malha

100% poliamida sendo; uma amarela e outra vermelha,

medindo aproximadamente quatro centimentro de largura

em toda extenção da frente da camisa, abertura com dois

botões, gola e punhos nas mangas em 100% poliester na cor

amerelo, pintura da logomarca prefeitura de Cachoeira do

Piriá no lado esquerdo em silk screen policromia nas cores

padrão medindo 10 cm e nas costa medidndo 28 cm pelo

proporcional. material de primeira qualidade tingimento

com hidrantene e resistente a lavagem industrial, duração

da cor ao sol. Tam. P/M/G/GG.

Und. 1200 23,66R$         28.392,00R$          
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6

CALÇA CONFECCIONADA EM BRIM 100% algodão sarja

3x1, textura tingimento c/ hidrantene resistente a lavagem

industrial, na cor azul royal, dois bolsos chapados na parte

frontal e um bolso chapado traseiro, logomarca da

prefeitura de Cachoeira do Piriá em silk screen policromia

nas cores padrão na perna

esquerda,tam.38/40/42/44/46/48/50 acabamento em

maquina industrial fechadeira c/ o3 agulhas.

Und. 300 33,33R$         9.999,00R$            

7

CAMISETAS EM COR, em malha PV, gola redonda, com

manga curta, impressão silk screen, em cores ou policromia

frente e/ou costas, tamanhos diversos PP,P,M,G,GG, com arte

e logomarcas. 

Und. 2000 18,16R$         36.320,00R$          

8

CAMISETAS EM COR PARA IDOSOS, em malha PV, gola

redonda, com manga curta, impressão silk screen, em cores

ou policromia frente e/ou costas, tamanhos diversos

PP,P,M,G,GG, com arte e logomarcas.  

Und. 700 16,60R$         11.621,26R$          

9

CAMISA PROMOCIONAL EM MALHA P.V, 67% poliester e

33% algodão gola redonda, cor azul royal, manga curta,

acabamento em maquina industrial golaneira de corte

automatico, personalizada com logomarca a definir padrão

TAM. P/M/G/GG.  

Und. 2000 18,00R$         36.000,00R$          

10

BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL: Confeccionada em tecido

100% poliéster com fio de alta resistência e malha

bloqueada indesmalhável, dupla face, bordada. Para uso

interno ou externo. Costurada com aplicações de tecido

sobre tecido. Tarja na cor branca e dois ilhoses. Medidas:

1,90x1,10cm

Und. 50 107,33R$      5.366,50R$            

11

BANDEIRA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ: Confeccionada 

em tecido 100% poliéster com fio de alta resistência e malha

bloqueada indesmalhável, dupla face, bordada. Para uso

interno ou externo. Costurada com aplicações de tecido

sobre tecido. Tarja na cor branca e dois ilhoses. Medidas:

1,90x1,10cm

Und. 50 107,33R$      5.366,50R$            

12

BANDEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO

PIRIÁ: Confeccionada em tecido 100% poliéster com fio de

alta resistência e malha bloqueada indesmalhável, dupla

face, bordada. Para uso interno ou externo. Costurada com

aplicações de tecido sobre tecido. Tarja na cor branca e dois

ilhoses. Medidas: 1,90x1,10cm

Und. 50 107,33R$      5.366,50R$            

13

BANDEIRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACHOEIRA

DO PIRIÁ: Confeccionada em tecido 100% poliéster com fio

de alta resistência e malha bloqueada indesmalhável, dupla

face, bordada. Para uso interno ou externo. Costurada com

aplicações de tecido sobre tecido. Tarja na cor branca e dois

ilhoses. Medidas: 1,90x1,10cm

Und. 150 107,33R$      16.099,50R$          

R$ 233.719,26TOTAL GERAL ESTIMADO
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