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1. OBJETO Rnru de Preços para Aquisiçk de Fardamento Escolar, destinado, ao: alunos da Rode de .asno da Mui .icípio do !toriaonto/CE contornar npectAcaçses 
con tidas no Tno deRefer&ns-ia. 
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CAMISA JUVENIL - 06 *1405 - (Sarpar. 40 ma x Comprlmeato 55 tm)' 
Desc,lØo: cai malha PY. Composiçio (67% polté,ter/33% viscose), ̂  
gntnatura de 1~, na -ar branca A gala deverá Ser 
acabamento Igual ao sisa manps em etanni Ilght oa-cor saiu 	marinw, 
confeccionada eia máquina relIlinra, nua lasgora de 2$ es.. (acabada) 
n.m.-çandn da ponta da gola para o decair.. Na frente abaixo da adurado 
peito deverá ser aplicado doh vih ria po,dçra horinrnt.al. nintendo as 
cores: amarelo canárto e azul marinho sã largura de 1,0 os.. com  
dialinria de 13 ma enfle os moamos. Nas manos  devam ser aplicado, dais 
viés seguindo o mesmo padrão dos aplicados na parte frontal da Musa. Na 
parte rronul do lado rsqurodo superior deverá ser aplitado isca PEn 
bordado de alia definição tcruiowlastc voes o bnsaeo do rswddpio cm luas 
rena padrão. rnerlind,, 6,5 cm de altura x 6$ au de lnrwt Na parte do 
trá, da blusa deve sei -  a1.lisa.do  iam Pfl'V bordado de alt, defirslçio 
toro.ocolant. com  a logomarca do cela IINJCRF na qtit, corco padflo. 
medindo 5.5 cm de alturas 4,0 ma de tarEias..  Art barrAs do corpo deverão 
ser rebatidas som largura de 2,0 co., em máquina itolclra  de 02 sgistha,. A 
camiseta deve ser costurada Internarnenle com máquina overloque ir rama 
agulha na laterais, ombros e mangas. No meio da parte traseira int.-nia da 
gola deve ao,- co,turada arras etiqueta co,., o ledirailvo do tamanho d,. peça, 
composição do tecido, razão social do (abrlcaate. CNP) do fabricante, 
símbolo indicativa do tipo de lavagem a ser executada na peça co pari onde 

peça foi fabricada. A soleilocLa de variação na gratsara é de 2%. Alinha 
utilizada para a confecção da camiseta , 100% paii&.ter. s? 120. A camiacla 
deve fiar benta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação 
ou us. Todas as peças deverão ser embaladaz scparadamenlr em saco. 
plásticos transparente. 

un 2.154 EMPOI{IirM Kt 	16,80 RI 361$720 
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CAMISA IIrVENIL 	07 	08 ANOS' (Uqsan 42 eia a Comprimento 52 co.). 
Deantção: em malha PV. ComposIção (67% poliéster/33% viscose). ctm 
gramalura de 	lôOg/m, na cor branca. A gola deverá ser 	V' com 

ac.han,e',to igual .5,, das mangas Les elanca llght na coe anil niarlabo 

con(ect-âoi,asla ri., r.ãqulna 	retilinei, tom largura de 2.Çcur 	arab.dx) 

começando da ponta da gota para o decote. ta frente abaIxo da aloira do 

Peito devera ser aplicado dois vis na posição hotisontal, contendo as 
cores amarelo causado e azul marinho na largura de 1,0 cm com unia 
distância de 1.5 cm entre os mesetas. Nas nsans devem ser aplicadas dois. 
viés seguindo o mesmo padrão doa aplicados na parte (moral da blusa. Na 
pane rronul do lado csabuerdo  superior deverá ser aplicado liso PETY 
bordado de alta deflnrçao termocotante com o brasão do osunldp;o tnu tuas 
corra padrão, medindo 6.5 cm de allura 	6$ cri de largura. 'la 'arte de 

2 n'ás da blusa deve ser aplIcado um PTY bordado de alia definição 
ttr.uocotante coas a logomarca do selo tINIam cm sua.' corre padrio. 
medindo 5.5 cm de alturas 4,0 rio de largura. As ban-ai do corpo diverto 

c. 4.433 a4ptltluM 55$ 	16.80 R174.474.40 

Ser rebatidas simm largura de 1.0 rmt eta máqolr.a goteira de 02 agulhas. A 
camIseta d.,ve ser ~veada nlpinatt.ente cozo máquina ovetioqur ,leama 
atulha nas laterais. ombros e mangas. No .,elo da parir traseira interna da 
gola deve ser costurada unta ellqutrta como Indicativo do tamanho da peça. 
composiço do tecido. razão social do fsbrk-antc, CNP) do fabdantr, 
símbolo indicativo do tipo de lavagem a ser executaria napeça e o par> onde 
a peça rol íabrirad. A toier$neta de variação na gtannwn é de 2%..t unia, 
utilizada para a confecção da camisetas' 100% pr.lis'strr. o' 120-A s.s,nlstrL 
deve estar Isentado qualquer deleito que comprometa a 'os aproseul.çlo 
ou uso. Toda' as peça dev.r*o ser embaladas separadameate sus saco, 
plásticas transparente. 

CAMISA IIIVENIL - 09 e 10 ANOS ' (Largura 44 a Comprimento SI) - 
Descrição cm malha 1W. Composição (67% pailésttr/33% vEecose), caos 
gramalora de 	160g/m1. na  coe branca. A gola deverã ser 'V 	com 
acabamento Igual ao das mangas em eLsura tight isa cor noi marinho 
conta. :innada em máquina nWinea. caos largura de 2$cn, (acabada) 
começamido da ponta 'ia gola paro o ilesos.'. Na fonte .,kiizo da altura do 
peito deverá ser apllcsdo dois viés na posição  harlcontat. contendo as 
corras amarelo canárlo e azul mannhn na largura de 1.0 cio caril unia 
dLsLSncta de 1,3 cai enue os inesnius. Mas mangas deveu, ser apHca.lrn dota 
viés scssaodo o mesmo padrão dos aplicados ms partas frontal tia bli.va. Na 
parti frontal do lado esquerdo superior deverá ser spllcado um PETY 
bordado de alto definição termoculante como brasão do mmsiclpio eu,.. 
cores padran, medindo 6$ cri de altura 	6,5 ar de largura. Na parte de 

3 

P 

trás da blusa deve ser aplicado sim PETY bordado de alta definição 
lerinocolante rum a Itigomarca tio selo liNlQ.f em suas t'ot's padrão. 
mediodo 5.5 cm de altura a 4,0cm de largura. A' barras do corpo deverão 
ser rebatidas com largura de 2.0 cm, eco r.s.quis,a gnldra de 02 agulhas. A 
camiseta dose ser costurada inteniameote com mkqcaiaa avertoque de ama 
ag.slha nas Isterala, ombros e mart. Nt, ncrio da parir traseira interna da 

ao 4.653 EMPORIUM Ri 	16.90 R$79.635.70 

gola deve ser costurada sina etiqueta com o Indicativo do tasualao da pelp, 
composição do tecido, razão social do fabricante. CMPJ do (abrite. 
símbolo indiralivu tio tipo de laragrai eser executada na peça e opaLt=de 
a peça foi fabricada. A tolerância de variação na gramaturs é de 2%. A linha 
utilizada para a confecção da ..ait,iaeta 0100% poliéster. o' 120. A camlsena 
deve estar lacou de qualquer defeito que coropromst-sa ruo apresentação 
ou ,iso Todas as peças deverão ser embaladas scparadsmeotc em agetos  
ptásttssis tratss.parente. 

et' 5dLv 
Rua Nercu Ramos, 202 -CEP: 60.710-480 Parangaba - Fortaleza - 

Tel.: (85) 99762.0385 1(85) 98850.2483 1 Emaji: emporiumdjstrjhujdora2020utIooLcom 
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CAMISA JUVENIL - II e IZ MOS - (Largura 46 no a Comprimento 63 ai.)-
Dncriçio: em malha PV. Composição (67% pnliéster/33% vl.one). coa, 
gramstora de 160g/m', na cor branca. A gola deterá ser 'W com 
acabamento Igual ao das mangas em elanca llght na cor anal marinho 

confeccionada em mMitalisa retilinca, coa, largun de 2Scn. (acabada) 
começando da ponta da gola para o decote. Na frente abaixo da altura do 
peito deverá ser aplicado doi, viés o. pasiçio horizontal, contendo as 
core,: amarelo canário e ano' marinho ,,a largura de 1,0 cm com asna 
distância de IS em entre os mesmo,. Na, mana devem ser aplicado, dois 
.léa seguindo o mesmo padrão do. aplicados as parte frontal da bluta. Na 
pane frontal do Lado esquerda, superior deverá ser aplicado tato PETY 
bordado de alta definição termocotante com o brasan do muntclplo ciii tini 
corra padrso. medindo 6.5 co, de abita X 6,5 cm de largura. 'ta parte da- 

4 
	

Lrà, da blusa ileve ser apliado um PETY bordado de alta deltnlçio 
termorola ole mm a Ingomarna rio trio UNICEF em suaa corra psdru. 
medindo 5,5 emale altura a 4,0 ao de arVora.  A, torra, do corpo dotarão 
ser rebatidas rum tarura de 2.0 cru, em osáqeina goteira de 02 agultaa. A 
camiseta deve ser costurada internamente curo máquina overloque de g5na 
agulha na, lateraIs, ombros e mangas. No rm'in da paste traseira interna da 
gola deve ser costurada uma eliqorta como iodicativo do tamanho da peca, 
composição do tecido, razão social do Fabricante, CNPJ do fabricante, 
stmbolo Indicativo do tipo de lavagem a ter executada na peça e o pais onde 
a peça foi fabricada. A tolerância de variação na gsanrstran ë de 2% Alinha 
utilizada para a confecção da camiseta é 100% poli&sta.n' 120, A catuL-i 
deve atar isenta de qualquer defrlta que comprometa a sua apresentação 
Ou uso. Todas as peças devei-Se ser enibaladas -se 1saradamenre era sacoi 
plásticos transpareittsi. 

CAMISA JUVENIL - 13 e 14 ANOS - (largura 48 ao x Comprlmealra 67cm)-
Dncrlçào: em malha PV. Competido (67% poliSsr/33% viscose), com 
gramstura de iÓOcJm'. na cor branca. A gota deveM ser 'V' com 
acabamento igual ao das mangas cai elatira tit,t na cor anal marinho 
confeccionada em máquina r.Wíuea, cmii tasguna di, 1$ens (actbsda) 
começando da ponta da gola para o decote. Na ft-erste abaIxo da altura di, 
peito deverá sei-  aplicado dois viêv na posição horIzontal, contendo as 
conta amarelo ranário e ..nit marinho na largura de 1,0 em cotas Uma 
dtatMtcia de 1.5 cos entre is. lna.m.at . N..s o,anças devem ser aplicados dei% 
viés seguindo o mesmo padrão dos aplicados na paris frontal da b105.. Na. 
parte frontal do lado tique. do superior drver.í 'er apitado um PETY 
bordado de- alta detinicão termocolasate rum o brasia, do municípIo eta suas 
core, pedalo, medindo 6.5 co, de altura a iSAcm de largara, lia pane de 

5 tna aia blusa deve ser apUrado um l'ETY bordado de alta definição 
tsrmocoiante com a. logomora do selo LINII]F em soas corei padrão, 
medindo 5,3cm ate alturas 4,0cm de largaraM ban.ss do corpo tleverjo 
ser rebandaa com largura de 2,0 no, era, niáquina goleira de 02 agulhas. .'% 
amiseta deve aarcostsarada intansarosote ruiu maquias, ovestoque do unta 
agulha nas lateraIs, ombro, e mangas. No riacto d,a parte traseira untenia ala 
gola deve serco,narada uma etiqueta coes o indiralivo do ,amaatbo da poça, 
ceqepaMç*o do tecido, razão social do fabricante, CNPJ aio fabrla.w, 
símbolo Indicativo do aipo de lavagem a asa essculada na peça e o pais ceda' 
a peça foi fabr-Ixada.A tolerância de variação na Si au,alasra é de 2% -\ linha 
utilizada para a confecção da cauntseta é 1004 poltcster, n 120. A. nahet, 
deve estar Isenta de qualquer defeito que comprometa a sua aprrai'ialaçào 
ou uso. Toda, as peças deverão ter embaladas separ.adameole mi taros 
Plásticos casnaparrote. 
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CAMISA JUVENIL- EIA 	TAMANHOS P, M. G e CC: em malha P1'. Coniposiço 
(67% pollé;ter/33% viscose), com gramatura de tóOg/mt. na cor branca A 
gola doseS ser 	com acabimento igual ao das mangas em cisne. IIflt tia 
cor alui' marinha conl'ecrlonada em mqaloa retilinas, c'omn largues de 
2.5on (aibada) sunseçandu da pouca da gois para O dCWIP.. Na frente 
abaixo 	da altura ti.. peito d,vrà ser aplicado dois eIS ria 	posição 
horizontal, contendo as core,: ..,nargks canárlo e axial marinho na largura 
de 1.0 cm com urna distánc,a de I.Ç rol entre ot n.eamos. sn  m~ 
devem ser aplicados dois viés setuuuidu. ri mr,ui.0 1iAdriao dia aplicados na 
parir fnrntul da blusa. Na parte frooial do latim rsqoersio superior deverá 
ser .spliisd.. uro PF.TY bordado de alta dc.iiçao Ltrmoi olartie coro o brasão 
do asunscipio cm sias corra padrão. medindo 6.5 cm, de ulisira a 6.5 cm de 
Largura. Na parte de trás da blusa deve ser aplicado aia PETY br,rdado de 
alta defloição termcaola,utc com a logomarca do seio UNiCEF em sussr.s 

'ao 1.675 EI4POKIUM RS 	t".'N) 

padrão, medindo 5,5 cio de altura 	4,0 Lm de largura. As barraa do~ 
cl.'verãn ser rebatidas eGos laigora de 2.0 cio, sus nciqvita guleira de 02 
agulha'. 	A 	camiseta 	deve 	ser 	cv,itiraula 	intrrsrau000ie con, 	máquina 
overioque dc unia agulha nas laterais. ot,tbn,s e mass. No nau da paste 
traseira lnlrrr,a da gola deve ser rosirurada asna edqucta cor» o lndicalis'o 
do Lan.anho da peça, composição do lerido, rado toslai do fabrlcante,CNP) 
do fabricante, Ã.M. iu,dicativu do hp., de lavagem a ser eseciatada na 
peça e o pais onde a peça foi tabu Icada. A toicrincla de vrlaç10 na 
grssnatura é de 2%. A linha «Sugada para a coistecçio da tamisel,, é 100% 
poliéster. n 	120. A caaslsvia deva estar senta de qualquer dríSte que 
comprometa a Lua apresentação ou uso. Todas as pesa deverão ser 
embaladas separadametite e.. sacos plásticos transp.jnte. 

CAMISETA RECAIA INFANTIL. 02 ANOS- (Coctprtniortto 42 as x largura 32 
co, a Cava 16 cm) . Descrição: ramtsets co. malha P.V. composição: 61% 
poliéster /33% viscose), com gnmarura de 160g/m5(tio ustoimiu). In cor 
branca. com  a gola em v. 'ti frente abaixo da altura do peito deverão sri' 
aplicados dois viés na posição horizontat, usa corra amarelo caiaria e anal 
marinho, sobreposto a peça com largura de 1.0 cm. eoefecctnsado 100% 
poliéster , mm graniatura miasma de tOOgJmt, na parte frontal do lado 
esquerdo superior deverá ser aplicado um PEI'Y bordado de alta definição 
lrrToocolaIlle COrO fl bravio do munirupio em suas cores pa,rao, medindo 
alturas 6$ cio de altura a 6$ rol de largura. Na parte do tut da Mue, deve 
ser aplicado uns PETY bordado de alfa deflnição termocolazste cciii a 
lagamares, do selo UNICEF em suas cure' padr-lu, medIndo 5,5 c= de altura 
a 4,0 cm de largura. Cola e cavas das truangas deverio ser confeccIonadas 
em osquina retilinca. contornada com dano. licisi de 1.5 em es cor anui 
marinho. i barra ti. corpo deve sei-  cetu.,dda unia largura de LO ca, em 
máquina 	gsuk-ura 	d, 	duas 	agulhas. 	A 	cami.su,la 	devi 	sei-  coulurada 
internamente unto acaquina neerioquse de tmta agulha nas laterais, ombros 
e mangas. No meio da parte rrasrin Interna da gola deve ais eastunda uma 
etiqueta com o indicativa dobmaobo da peça, coostç10 do iadgarão 
social do fabricante, o número da inscrição doCNPJ do fabricante, o afjbolo 
In4iratuvo do tipo de lavagem a ser txecurada na peça co pai, osda a peça 
foi fabricada. Toleu-incia de variação na gratoatiara é de 29k. Linha «miada 
P-1- confecção da camiseta é de 100% potiiater, N'iZO. Camiseta isenta de 
qualquer uiefeilo que comprometa a sua apresentação e uso. Todas as peças 
deverão ser eml,aladsta separadamente em, saco; plásticos transparente. 

iii' 271 EMPORIUM Ri 	15,00 

R$2t307.5U 

R3 4h65.00 

5 rE rz 

Irancltcttutelnlwre 
C.N.P.J; 22.016j I-4PAlNA 
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BERMUDA INEMJ1'IL' 02 AMOS - (Gancho Frele 18,5 cm, Gancho Traseiro 
22.5 cm. Entro Pernas 18 cio. Abertura Pernas 19 cm, Claoara 46 tal) 
Dnctlçto; Confeccionada em lacei 100% poliéster com gran 	ura laz 	de 

iOOt/m2. na cor azul marinho. A cintura deve possuir elástico cora largura 
de 3,5 co., embutido e rebatido com máquina de ponto corrente. Na, 

laterais das pen.as de,er, 	'cc apllr.adn "Ilha grega em tafetá bordada de 

alta deflnlçao como hraao do t,iu,,iti1,it cl 1,00,1' pr.-teilt.ra niunicipai de 
Horizonte cm toda tua extensão nas tuas core, padrlo dc 3,0 tio de 
iarjura. Na perna cz.quecda da bermuda deverá ser aplicada eta ,lttu,cnen 
a estampa do brasio do inuiticípio elo suas cures patltio. A bermuda 
devera ser toda costurada com máquina overloque de arria agulha na soa 
parte Interna, e rebatida externamente com máquina Soleira do duas 
agulhas. As barras das pernas deve ser rebatidas como largura de 2,0cm em 
maquina goteira de 02 agulhas. Na parte interna deve conter uitia etiqileti 
com o Indicativo do tamanho da peça, composição do tecido, razão socleido 
tabriante. u número do CMPJ da Ibrlcantr, o simbolo Indicativo do ~de 
lavagem a ler executada na peça eu pau 	onde a peça Uni [abeirada A 
utilizada é 100% poliéster. )('120. A bermuda deve esartsenta de quaer 
defeito que comprometa a sua apresentação e uso. Toleránda de saria0 
na gramatora é 	de 2%. Todas as peças deverão 	ser embaladas 

separadamente em sacas plásticos transparente. 

:10 271 EMPiI}(tllFsl lIS 	11.W) 4$ 4.065.00 

9 

SANDALtA INFANTIL' INFANTIL . 02 ANOS. Anatõmia cotiteccic,nada em 
PVC (cioreto de povinila), wm dureza de 60%. virgem, na cor pflu, 
unisser, aiça injetada eta PVC 100% virgem na ror azul, palmilha cm PVC 
100% virgem na cor preta, ,nodei.s tipo papete com tua (ed.o em veicro na 
pane do tornozelo. Na lateral da palmilha um friso anal em toda sus 

tio 271 KIC R$ 	17,W RI 4h07.00 

extensão. Com  etiqueta cio flC 200% virgtou tia lngumaroa mio eiiaraicbplo 
alça acima doa dedos edo0NlcEv cia panade trás tia aiçadomemorando. 

10 

CAMISETA REGATA INFANTIl. '03 ANOS (Comprimento 44 cmx lArgura 33 
cm x Cais 17 cm) . Descrição. camiseta eia malha PN. composição; 67% 
polijatar /33% viscose), com gnmalura de 160g/&(uo mimoso), na cor 
branca. coo, a gota em 'v'. Na (reine abaixo da altura do peito deverão ser 
aplicados dois viés na posição horizontal, nas cores. amarelo canriu e asui 
marinho, sobreposto a peça com largura de 1,0 cm, coolecciouaado 100% 

de 100t.'ln', 	 frontal do lado 

un I>504 ES1PORIUM RI 	15.80 RI 28303.20 

poliéster , com gramnanara minlina 	 na parte 
esquerdo siapertor drverâ ter aplicado uni PE'fl' bordado de sina dc't'ini'flo 
termocotante cnn o brasão dii município em tuas cerca padflo, mniindo 
alturas 6.5 'ia de afloras 6,5 cai de injtura. Na parte de trás da blusa deve 
ser aplicado um PI-rTY bordado de alta deflalçAo trnnocnlamte com a 
logomarca do selo UNlF cai suas cores padran, medindo S,S em de altura 
mc 4.0 cia ,k largura. Gola e cavas das maogas deverlo ser ronfectiunadas 
cio ,oãqtj'na rctltinea, contonuda com nunca ii5hi de 1.5 cm na cor aol 
naflnho. A bana do corpo leve ser rebatida com largara de 2.0 cm, em 
máquina 	goteira 	de 	duas 	agulhas. 	...aa,tjscta 	d--vi, 	'e costurada 
lnternamcnta com maquinar overioque de uma agulha nas lattnit. oos 
e mangas. Nu meio da parte traseira interna da gola deve $erceatiaradana 
etiqueta cnn, o IndIcativo dotatnauho da peça, contp.nlçlo da tnido, rirão 
social do fabricante, o número da tnscrtçao do CMI') do fabrIcante, o simbolo 
Indicativo do tipo de lavagem 	a ser executada na peça e o pais undea peça 
foI fabrIcada. Tolemiocla de variação na grantatura é de 2%. Linha utlllda 
para m'nnf.cç*u tia nnihs'ta .' dc 101W. poti'stn. N'120. CamIseta isenta d,-
qualquer, defeito qt,e .m,mpn,n.eta .1 atua apresentação e uao.Todas as peças 
des-erao ser embaladas aeparadamnense em xtroa plicticos transparente. 

'51 qo 
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BERMUDA INFANTIL 03 ANOS - (Gancho Frente 20 cm. Gancho 'Traseiro 24 
(tu. Entre Pernas Vi coe, Abertura Pernas 20 nu, Cintura 443 em). Dnn1çãn 
ConFeccionada em lactel 100% poliéster com xraoialun de t00gJio. na  cor 
azul marinho, .3 tintura deve possuir elástico coto largura de 3.5 ciae 
embutido e rebatido com màqulna de ponto cor,-rntc. Na. lateral, dai 
pernas deverá ser aplicado uma grega cru Infeta bordada de alta definlçáo 
como bt-asko do munlciplo e o nome prefeitura .nunidpal de Horizonte em 
toda sua extensão nas suas corta padrão de 3.0 cru de largura. Na pensa 
naqoerda da bermuda deverá ter aplicada em sliksa*en a estampa do 

lia 1.804 EMPORIUM Ri 	15.00 145 27.060,00 
brado do município em teias cores padrão. A bermuda dever-ã ser toda 
costurada com máquina overloque de urna agulha eta soa parte Inlenea.e 
rebatida externamente com máquina geleira ele duas agulh.,c. A. barras das 
pernas deve ser rebaildas com largura de 2.0 nn em máquina goteira mie 02 
agulhas. Na parte Interna deve conter, urna etIqueta neta e Indicativo tio 
lagiatiltu tU peça. csamp.sslçramc do tecido, rasão srwlal tio labrflrne, o 
núioe.o do CNPI do tabrtcante, o sneboIo indicativo do tipo de lavagem a 
ser executada na peça e o pala onde a peça Foi fabricada. A tinha utda é 
100% poliéster. 1920. A bermuda deve estar ta.sita de qualquer teIto 
que comprometa is sua apresenb.ç'o e use. Toler'lnc*a de varliçio na 
ranlalura é ele 2%. Todas as peças deveflo ser embaladas ,epandamente 
em sacos plasticom transparente. 

12 

SANDÁLIA INFANTIL- INFANTIl. ' 03 ANOS. Anatômica, cosfectionada sus 
PVC (cloreto ele povínlla), tom dureza de 6^ virg~ 	ia mi, pata 
uinisaez alça injetada em PVC 100% virgem na cor azul, palmilha na PVC 
100% virgem na cor preia. modelo Upapapete com essa fecho cri veicro na 
parte do tornuxelo. Na lateral t pabalaa te (sito az,!'  e" latia 'na 
extensão. Com  etiqueta rue PVC 100%vfrgeedalogemarns do munidpo na 
alça acima dos dedo, edo UNICEF sa parte de ais da aip do tornozelo. 

use 1204 KING 14$ 	17.00 Ri 3066R,00 

13 

CAMISETA REGATA INFANTIL' 04 ANOS (Comprlmcnto45 ao x Largura 34 
cm a Cava 22 co.) . Dinntçto: camiseta em maltes P.V. compnslç*o: 67% 
poltéster /33% vIscose), cora gramatura de 1&Og/nY(oo ninimo). na cor 
branca, cone a gola em v. Na fresta abaixo tia altuni do peito dcveflo vn 
aplicados dois viés na posicgo horizontal, na. cores: ansare-In rsnãrin e azul 
marinho, sobreposlo a peça coes largura de 1,0 ciii, .nrtfcccn.t,ado 100% 
poliester , com gramatura mínima de lOOgJm . na  paste Frontal do lado 
esquerdo superior deverá ser aplicado um PE1'Y bordado de alta delbtiçào 
r.rmocoianta coo, o brado do muniriplo em suas corre padrão. medindo 
altura a 6,5 cru de altuns a 6$ cio de largura. Na parte de trás 1. blusa deve 
ser aplicado um pErY bordado de alta dellnlçio tenoocolante cote a 
logocoarcu do selo tIPBCSF em suas cures padrão, medindo S$ cm de altura 
a 4.0 nu de lanpara. Gola e cavas das maasgas devrr.io ser ronlecctonadas 
rtn maquina rvtlllnea contornada com planta llght de 45 co, na cor .uut 
marinho. A barra cio toepo deve ser rebatida roca brgca de 2,0 cm, em 
máquf na goleira de dua. 	agulhas. A camisete den ser csturada 
Intet'narnente com máquina ovesteque de ,Øna gulha nas lateral,, 	br.e 
e mangat No meio da parte wase 	Intatas da gola devt- Par costurada uma 
etiqueta ramos o Indicativo do tamanho da peça. compnsiçán dcc tecido. rasPo 
social do fabricante, n número da Inscrição do C.NPI do bl,riranlr, o simbolci 
lndlcalivsc tio ?ipo de lavagem a ser etc-estiada na pt.a e a pais nlide  a peça 
foi fabricada. Tc,Irrãnrca de vsriaç4o na graa,atura ide 2%. Liot,a ulilii,ad., 
para coolecçúu da camiaet,i e dr 1011% poliéster, N12O. Camiseta iseisu, de 
qualquer defeito que comprometa a sima apresentação e uso. Todas as peças 
deverão ser embaladas aeparadamente em sacos plásticos transparente. 

tan 2,150 E)IPOR)tJM 145 	16,80 Ri 36120.00 

L/ -, 	•.z," 
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BflMIIOA INFANTIl, 	04 ANOS - (Gancho Frente 21$ cm. Gancho traseiro 
25.5 cm. Entri Perna' 20 nu. Abetiuta Pernas 21 m 	Colora 50 em) - 

Desaiçio: ronieccionada em tactei 100% poliéster cai.' granalar;i de 
100g/ni5, na cor azul marinho. A tintura deve ponidr elé.11co com largora 
de 3.5 cm. nubutido e rebatido corei máquina de ponto corrente. Nas 
laterais das perna deverá ser aplicado uma grega em tafetá bordada da 
nica deflnlclo rnni o brus3o do n'tuniripio co nome prefeitura munlapal de 
Horizonte em toda sua rsietuâo nas ,uaa cores padrão de 3,0 au de 
largura Sa perna nq,isrda tia beonuda devrr ser ipilada em lflksereen 
a estaiapa do brasa do muokipio era suaa mres pecirãn. A bermuda 
deverá ter toda cinturada com máquina overloque cio uma agulha nu acua 
pane interna, e rebatida externamente com msquLn.a ioie4c'a de duas 
agulhas. A' barre. da, pernn deve ser rebatidas com largura de 2.0 'iii em 
máquina gisleira de 02 agulhas Na parte Interna deve coatrr uma etiqueta 
com o ii,dicaliv., do laoianhi, da peça, ruttspeulçio do tecido, raSo andaddo 
fabricanle, o t,ún,ern ela CNPI do (ai., i,ante, o slntbe,i,, indicativo .iu ilpode 
lavagem a ter executada na peça co pais onde a peça foi (ahrlcadsA lit 
uniltada é 100% poltesier, N'flO. A bermuda deve ~r Isenta do qoSquer 
defeito que comprometa a sua apresentação e isco. Toleanria de vadaçio 
na 	gramaLur, 	e 	de 	2% 	todas 	as 	pena deverio 	ser 	eladas 
neparadamente em sacos plásticos transparente. 

un ?10 Etii'RitiM RS 1490 Ri 32.035,00 

IS 

SANDALIA INFANTIL' INFANTIl. - 04 ANOS; Anatiamica, coriloctionada em 
PVC (cloreto de poalatIa), com dureza de 60%. virgem, ria cm 	Presa,  
unisasez. alça iniciada se, PVC 100% virgem na cor anal, p4rnitha ao PVC 
10(% virgem n3~ pma. modelo tipo papete com um fect.oem veicro na 
parte mio tnruo7e!o. Na lateral da palmilha um friso anal era toda amas 
eztcns3o. Coni etiquria era PVC 100% virgem da I000iana do masnicipio na 
alça acima dos dedo, edo UNICfl as pena dø trás da fia $totw.iek. 

un 2.150 KING RI 	17.00 Ri 36.550.00 

IA 

CAMISETA REGATA INFANTIL' 05 ANOS (Comprimeoto 46cm, L..rgura 35 
ali z Cava 23 coa) 	taescrlçào; camketa em malha P.V., composição. 67% 
poliéster /33% viscose), com pamasusa de lhOgJmn'(no roiokoo), ate cor 
branca, rasa a gola em 'v". Na frente abaixa da altura do peito deveria se, 
apllcadnn dois viOs mia poaiØo horlionsal. nas core,,, aniarelo ranário e sial 
meriobo. sobreposto a peçal com largura de 1.0 cm, confoccimumado 1.00% 
poliéster . Con7 grarnatura tainhas de, long/mi,  na parte frontal do lado 
eaquaerdo tuperior deverá ice aplicado um Pfl'Y bordado de alta daflaiço 
terpiocolante com o br.aâo do mImicpio em sm&n "tires padrin, medindo 
aloira so,s ando altem x6$ nu de iargu:a. Na pare da irás da bisa deve 
ter aplicado um PETY bordada de alta der.riiç:o  ter,noc.,Iants Com a 
logomarci do selo IJNIUF.F em suas cores patino, medindo 5$ o,, de allis,, 
a 4,0 em de largura. ('.ola e cavas das manps deverán ser conf,'cdoo.das 
em m;qolna rsmdl;nea, contornada ram dano !igbt de 1.5 cmi tia ca atol 
marinho. A barra eh corpo deve ser rebatida com largara de 2,0 cm, co, 
máquina goteira 	de 	duas agulbas. A 	citnisu'la 	dev, ler costurada 
internamente com máquina uverioque de una, aaollta nas laterais, oebroa 
e mangas. No meio da parta traaefl interna da gota deve se costurada tinta 
eflqti.sa com o IndicatIvo do taaifl.o da peça. c'omporØo do reclde, nzao 
social do fabricante, o número da inao'içamm do CNPJ do fabricante, o símbolo 
indicativo do tipo de lavageni a ser executada na peç, e o pais onde a pe'a 
rol fabricada Toleraiticia de variação na gramalura é de 2%, i.I,,hu utilizada 
para corutecçio da ctimiteta é de 100% poliéster. .I20. Caanaeta 1~ra de 
qualquer defeito que comprometa a sua ipresentação e tato. Tod.m'u as peçais 
deverIa ser embaladas separadamen Ir rm tacos plásticos fl'anspam-enir. 

o, 

- 

2.154 I!MPORIUM liS 	16.80 1(1 36.1i7,20 

.7, 
A'' O 
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BERMUDA INFANTIL. 05 ANOS 	(Gancho Frente 23 em. Gancho Traseiro 27 

'o,, Entre Pernas 21 cm. Aberiura Pernas 22 na. Cintura 52cm) - Desnlçâo; 

Conleccionada cio latIu 100% poliéster rota gramacura de lOOzJmu, tia cor 

azul marinho. A dotura deve  possuir elástIco com Largura de 3.5 cm. 

embutido e rebatido com máquina de ponto corrente. Nas Litersia das 

pernas deverá ser apitado orna grega cio tereis bordada de alta delIniçOn 

como bra-s.io do munidplo e o nome pirfeltura n,unidpal de Hortaoatt' cm 
toda tua exten,.o nas suas cores padrão de 3.0 un de iargiir.. Na perna 

.squorda da harrnoda devori ser aplicada em •llkscreeo a estampa do 
braça,, do n,uninpin nos suas cores padrão. A bermuda deverá ser toda 
costurada coas inquina overloque de uma agulha na sua parte interna, e 

rebatida extrrnamentr com máquina goteira de duas aguibas. As barras das 

pernas deve ser rebatidas tom largura de 2.0 em em máquina golcira de 07. 

agulhas. Na pane interna deve conter tios etiqueta com o indiradro do 

tamanho da peça, composição do tendo, razão so<ial dc. íabriaatc, o 

número do CNN do fabricante, o attnboto iatiícativo do tipo de isvapa a 

ser executada na peça co pais onde a peça foi fabricada. A linha utdaó 

100% poliéster. N'lZO. A bermuda deve estar isenta de qialquer d4ta 
que compromet, a sua apreaentaçdo e uso. To4.drsds de variação m 
gra.oatura e de 2%. Toda. as peça deverão ser embaladas separutsen!e 
em sacos plásticos transparente. 

ou 2 154 EW'0OI(1M Rã 	14,90 Rã 32.00440 

8 

SANDAI.lA !NFANTU.' INFANTIl. - OS ANOS: AnaltSca ronfecrionada uns 
PVC (cloreto de povtnlia). cota dureza de 60%, virgem, nt cor pina 
unlssex. alça Injetada cio PVC 100% vlrgcti. na 	or aol. palmilha eu' PVC 

100% virgem na cor preta, modelo tipo panei.' tom tais (adto em, vel,cu na 
parta da tan.aIo. Na lateral da painarna. tim frisa soai "ti. todo lua 
extensão. Com  etiqueta eni PVC 100% virgem da togoniarcs do mur.ila na 

alça sclnta dai dedos e do UNICEF na parte de trás da alça do tornozelo. 

uxt 2.154 KI?G ES 	111.00 Rã 38.772,00 

19 

CAML'SETA BÁSICA ADULTO 1/0(1 IStASTIL: em nuilha fio 30 canlada roto 

100% algodão, cor a combinar, tamanhos variados; P. Itt, Ci CC e XGC com 

logotipos da SecretIna de Educação 'ia t'rcfeltura Municipal de ilaflzontc 

(em PETY bord,sdo de alia deftnlçoo mi latetá termocoiaote) e do projeto 
escolar a que se destina. Projetos de'ainad.,a: Eu sou cidadão 	Amigos da 
Leitura; Protelo loitc'm aamrseIt'o Voltiataria 'lRt'; PROERD; Rádio Escol.; 

Semana da Consctboda Negia; Mostra l.iterria e FXPOMA1'H; Arralã da 
Eduaçao Infantil; Semana de Ação Mundial ( Se,,,:tna do Brincar); TEMAH' 
lan do Saber; Comnnoraçio dos Rrsuliados dc, 	PAPCE: Festival de 
talentos; Curso de língua Inglesa; Profreto valor. tia Saia do Auia 	Um 
Horizonte de Paz e C.dadanla; Pro4eto Hora tto jogo; Conselho Municipal de 
Educação; Grêmios Estudantis; Semana do Meio Ambiente: Cursfljt,o Pré 
Vestibular, 	Projrt.. 	valores 	humano 	na 	eductç-io 	infantil; 	F.duo.çào 
Inclusisa; 	Prteç-a: 	Sotelrantlo 	OBMEP 	Cotatsni,ladr de Apurr:.ilngem; 
Mostra 	Cultural 	da 	Educação 	Infantil; 	Festival 	dc Talentos 	da 	EIA:1 
Campeonato da tabuada; Dia Da Matemática; coo. vida,. L 

EMPORICJM ES 	17.M Ri 30600.03 

VALOR DO LOTE fl Rã 679851,30 

RI £79.Lr5120 

Prazo de eorrta máximo, 10 (dez) dias 

Validade da proposn 60 (secseaita) dias 

DecLaro para devida, lias que nos preços okrockio, estio inclujijas todas az despesas Incidentes sobre o (ontecinsetuo reluzente a lide tributo,, deslocaru,'nro de 
penaS, dema'u Õnus pertinences á fabricação e transporte do objeto lotado. 

j:j 
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