
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.: 03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:
PREGÃO PRESENCIALNr.:  48/2018 - PR

 ANEXO VI 84/201806/06/201806/06/2018Folha:  1/3

1Item
Cidade:CNPJ / CPF:Validade da Proposta:
 (As propostas serão abertas para julgamento às  08:00  horas do dia  25/06/2018).

13042051Código UNUnid....................................................................................................................................................................................................................................UNIFORME ESCOLAR TAMANHO 02 - Camiseta institucional de cor branca, emmalha 67% poliéster e 33% viscose, gola em v, contendo ribana de 2 cm, na cor azulroyal, meia manga,  tendo em sua arte o brasão do município na parte da frente dolado esquerdo, o nome do município e da  rede municipal de ensino estampado naparte de trás. (13-04-2051) Especificação Estado:Inscrição Estadual:Prazo Entrega/Exec.: .......................................................................................................................................488,000Quantidade                                     Marca OferecidaTelefone:Fax:Condições de Pagamento:                                 Preço Unitário....................................................................................                                 Preço Total
Fornecedor: E-mail:Endereço: Contato:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................

2 13042052 UN UNIFORME ESCOLAR  TAMANHO  04 - Camiseta institucional de cor branca, emmalha 67% poliéster e 33% viscose, gola em v, contendo ribana de 2 cm, na cor azulroyal, meia manga,  tendo em sua arte o brasão do município na parte da frente dolado esquerdo, o nome do município e da  rede municipal de ensino estampado naparte de trás. (13-04-2052) 1.972,000                                                                                                       3 13042053 UN UNIFORME ESCOLAR  TAMANHO  06 - Camiseta institucional de cor branca, emmalha 67% poliéster e 33% viscose, gola em v, contendo ribana de 2 cm, na cor azulroyal, meia manga,  tendo em sua arte o brasão do município na parte da frente dolado esquerdo, o nome do município e da  rede municipal de ensino estampado naparte de trás. (13-04-2053) 2.820,000                                                                                                       4 13042054 UN UNIFORME ESCOLAR  TAMANHO  08 - Camiseta institucional de cor branca, emmalha 67% poliéster e 33% viscose, gola em v, contendo ribana de 2 cm, na cor azulroyal, meia manga,  tendo em sua arte o brasão do município na parte da frente dolado esquerdo, o nome do município e da  rede municipal de ensino estampado naparte de trás. (13-04-2054) 4.409,000                                                                                                       
Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  48/2018 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário 84/201806/06/201806/06/2018Preço TotalFolha:  2/35 13042055 UN UNIFORME ESCOLAR  TAMANHO  10 - Camiseta institucional de cor branca, emmalha 67% poliéster e 33% viscose, gola em v, contendo ribana de 2 cm, na cor azulroyal, meia manga,  tendo em sua arte o brasão do município na parte da frente dolado esquerdo, o nome do município e da  rede municipal de ensino estampado naparte de trás. (13-04-2055) 3.366,000                                                                                                       6 13042056 UN UNIFORME ESCOLAR  TAMANHO  12 - Camiseta institucional de cor branca, emmalha 67% poliéster e 33% viscose, gola em v, contendo ribana de 2 cm, na cor azulroyal, meia manga,  tendo em sua arte o brasão do município na parte da frente dolado esquerdo, o nome do município e da  rede municipal de ensino estampado naparte de trás. (13-04-2056) 2.392,000                                                                                                       7 13042057 UN UNIFORME ESCOLAR  TAMANHO  14 - Camiseta institucional de cor branca, emmalha 67% poliéster e 33% viscose, gola em v, contendo ribana de 2 cm, na cor azulroyal, meia manga,  tendo em sua arte o brasão do município na parte da frente dolado esquerdo, o nome do município e da  rede municipal de ensino estampado naparte de trás. (13-04-2057) 2.192,000                                                                                                       8 13042058 UN UNIFORME ESCOLAR TAMANHO 16 -  Camiseta institucional de cor branca, emmalha 67% poliéster e 33% viscose, gola em v, contendo ribana de 2 cm, na cor azulroyal, meia manga,  tendo em sua arte o brasão do município na parte da frente dolado esquerdo, o nome do município e da  rede municipal de ensino estampado naparte de trás. (13-04-2058) 1.746,000                                                                                                       9 13042059 UN UNIFORME ESCOLAR  TAMANHO  P - Camiseta institucional de cor branca, emmalha 67% poliéster e 33% viscose, gola em v, contendo ribana de 2 cm, na cor azulroyal, meia manga,  tendo em sua arte o brasão do município na parte da frente dolado esquerdo, o nome do município e da  rede municipal de ensino estampado naparte de trás. (13-04-2059) 1.258,000                                                                                                       10 13042060 UN UNIFORME ESCOLAR  TAMANHO  M - Camiseta institucional de cor branca, emmalha 67% poliéster e 33% viscose, gola em v, contendo ribana de 2 cm, na cor azulroyal, meia manga,  tendo em sua arte o brasão do município na parte da frente dolado esquerdo, o nome do município e da  rede municipal de ensino estampado naparte de trás. (13-04-2060) 1.644,000                                                                                                       11 13042061 UN UNIFORME ESCOLAR  TAMANHO  G - Camiseta institucional de cor branca, emmalha 67% poliéster e 33% viscose, gola em v, contendo ribana de 2 cm, na cor azulroyal, meia manga,  tendo em sua arte o brasão do município na parte da frente dolado esquerdo, o nome do município e da  rede municipal de ensino estampado naparte de trás. (13-04-2061) 1.445,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  48/2018 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário 84/201806/06/201806/06/2018Preço TotalFolha:  3/312 13042062 UN UNIFORME ESCOLAR  TAMANHO  GG - Camiseta institucional de cor branca, emmalha 67% poliéster e 33% viscose, gola em v, contendo ribana de 2 cm, na cor azulroyal, meia manga,  tendo em sua arte o brasão do município na parte da frente dolado esquerdo, o nome do município e da  rede municipal de ensino estampado naparte de trás. (13-04-2062) 384,000                                                                                                       13 13042063 UN UNIFORME ESCOLAR  TAMANHO  EXG - Camiseta institucional de cor branca, emmalha 67% poliéster e 33% viscose, gola em v, contendo ribana de 2 cm, na cor azulroyal, meia manga,  tendo em sua arte o brasão do município na parte da frente dolado esquerdo, o nome do município e da  rede municipal de ensino estampado naparte de trás. (13-04-2063) 114,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor


