
TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLARES 

Ord Qtd Und  Descrição  Vlr. Unit Vlr Tot. 

01 90 Und Jaquetas em tecido 100% poliéster, apeluciado, com bolsos 

laterais, zíper na frente, punho e cóz com ribana pesada, 

bordado na frente o logo da escola correspondente. 

TAMANHOS 02 a 06. 

41,13 3.701,70 

02 80 Und  Jaquetas em tecido 100% poliéster, apeluciado, com bolsos 

laterais, zíper na frente, punho e cóz com ribana pesada, 

bordado na frente o logo da escola correspondente. 

TAMANHOS 08 a 10. 

53,17 4.253,60 

03 70 Und  Jaquetas em tecido 100% poliéster, apeluciado, com bolsos 

laterais, zíper na frente, punho e cóz com ribana pesada, 

bordado na frente o logo da escola correspondente. 

TAMANHOS 12 a 14. 

73,47 5.142,90 

04 130 Und  Jaquetas em tecido 100% poliéster, apeluciado, com bolsos 

laterais, zíper na frente, punho e cóz com ribana pesada, 

bordado na frente o logo da escola correspondente. 

TAMANHOS 16 a adulto. 

80,33 10.442,90 

05 90 Und  Calças em tecido 100% poliéster, apeluciado, com bolsos 

frontais, viés nas laterais, borbado na frente o logo da escola 

correspondente. TAMANHOS 02 a 06. 

24,64 2.217,60 

06 80 Und  Calças em tecido 100% poliéster, apeluciado, com bolsos 

frontais, viés nas laterais, borbado na frente o logo da escola 

correspondente. TAMANHOS 08 a 10. 

29,30 2.344,00 

07 70 Und Calças em tecido 100% poliéster, apeluciado, com bolsos 

frontais, viés nas laterais, borbado na frente o logo da escola 

correspondente. TAMANHOS 12 a 14. 

38,10 2.667,00 

08 60 Und Calças em tecido 100% poliéster, apeluciado, com bolsos 

frontais, viés nas laterais, borbado na frente o logo da escola 

correspondente. TAMANHOS 16 a adulto 

46,17 2.770,20 

09 90 Und  Camiseta manga curta em tecido 67% poliéster e 33% 

viscose, com gola e barra nas mangas de cor diferente ao 

12,64 1.137,60 



corpo, bordado na frente o logo da escola correspondente. 

TAMANHOS 02 a 06. 

10 80 Und  Camiseta manga curta em tecido 67% poliéster e 33% 

viscose, com gola e barra nas mangas de cor diferente ao 

corpo, bordado na frente o logo da escola correspondente. 

TAMANHOS 08 a 10. 

14,17 1.133,60 

11 70 Und  Camiseta manga curta em tecido 67% poliéster e 33% 

viscose, com gola e barra nas mangas de cor diferente ao 

corpo, bordado na frente o logo da escola correspondente. 

TAMANHOS 12 a 14. 

16,03 1.122,10 

12 130 Und  Camiseta manga curta em tecido 67% poliéster e 33% 

viscose, com gola e barra nas mangas de cor diferente ao 

corpo, bordado na frente o logo da escola correspondente. 

TAMANHOS 16 a adulto. 

22,40 2.912,00 

13 90 Und Legging em tecido poliamida e elastodieno mínimo 10% , 

estampado o logo da escola correspondente. TAMANHOS 

02 a 06. 

32,33 2.909,70 

14 80 Und  Legging em tecido poliamida e elastodieno mínimo 10% , 

estampado o logo da escola correspondente. TAMANHOS 

08 a 10. 

42,00 3.360,00 

15 70 Und  Legging em tecido poliamida e elastodieno mínimo 10% , 

estampado o logo da escola correspondente. TAMANHOS 

12 a 14. 

51,67 3.616,90 

16 60 Und  Legging em tecido poliamida e elastodieno mínimo 10% , 

estampado o logo da escola correspondente. TAMANHOS 

16 a adulto. 

63,00 3.780,00 

 

TOTAL R$ 53.1511,80 

São José do Herval, 17 de julho de 2017. 

Lauro Rodrigues Vieira,                                                                                                             

Prefeito Municipal. 


