
Item Descrição do Produto Qtde UNID Preço Unit Total Preço Unit Total Preço Unit Total Preço Unit Total

1 Apito Fox 40(Plástico, com cordão trançado em nylon, na cor café) 400    UNID 22,00               8.800,00           32,50               13.000,00             25,50             10.200,00             26,67             10.666,67             

2 Balde de massagista, para transportar medicamentos para os atletas 50      UNID 63,00               3.150,00           93,50               4.675,00               98,50             4.925,00               85,00             4.250,00               

3 Bambolês 300    UNID 6,50                 1.950,00           9,50                 2.850,00               8,50               2.550,00               8,17               2.450,00               

4

Bola de Basquete masc. (profissional, em micro fibra, matrizada, 

camara airbility, miolo slip system removivel e lubrificado, na cor 

vermelha, peso de 600 a 650g, 75-78cm)

300    UNID 93,00               27.900,00         195,00             58.500,00             15,00             4.500,00               101,00          30.300,00             

5

Bola de Basquete masc. (profissional, em borracha, matrizada, 

camara airbility, miolo slip system removivel e lubrificado, na cor 

vermelha, peso de 600 a 650g, 75-78cm) 300    

UNID 66,00               19.800,00         146,30             43.890,00             150,00          45.000,00             120,77          36.230,00             

6 Bola de borracha 300 gramas 300    UNID 39,00               11.700,00         104,50             31.350,00             95,00             28.500,00             79,50             23.850,00             

7

Bola de futsal masc. (bola oficial em microfibra, peso 410 a 440gr, 

circunferência 61 a 64cm, câmara de airbility, miolo slip system 

removivel, matrizada e lubrificada, Pu 100%)

300    UNID 101,00             30.300,00         75,00               22.500,00             52,00             15.600,00             76,00             22.800,00             

8

Bola de Handebol fem. (couro em microfibra, matrizada, 425 a 

450gr, circunferencia 58 a 60cm, câmara airbility, miolo slip system 

removivel e lubrificado, costurada, pu ultra gril.)

300    UNID 91,00               27.300,00         156,00             46.800,00             102,50          30.750,00             116,50          34.950,00             

9

Bola de Volei (bola oficial, peso 260 a 280gr, circunferencia 65 a 

67cm, câmara airbility, PU, matrizada miolo removivel e lubrificado)
300    UNID 90,00               27.000,00         148,20             44.460,00             135,00          40.500,00             124,40          37.320,00             

10

Bola de Volei (bola oficial, peso 260 a 280gr, circunferencia 65 a 

67cm, câmara airbility, PU, matrizada miolo removivel e lubrificado)
300    UNID 90,00               27.000,00         138,50             41.550,00             128,50          38.550,00             119,00          35.700,00             

11 Bola medicinal de 1kg 50      UNID 96,00               4.800,00           149,20             7.460,00               142,30          7.115,00               129,17          6.458,33               

12

Bola oficial de futebol de campo, 32 gomos, confeccionada em 

microfibra, termofusão, com câmara airbility, miolo slip system 

removível e lubrificado, peso de de 420 a 445, com circunferência de 

68.5-69.5 cm 250    

UNID 81,00               20.250,00         149,20             37.300,00             145,00          36.250,00             125,07          31.266,67             

13

Bomba encher bola (com mangueira removivel, que seja reforçada, 

resistente) 300    
UNID 17,50               5.250,00           130,00             39.000,00             142,30          42.690,00             96,60             28.980,00             

14

Caneleira, com proteção anatomica, facil de vestir, forro escovado, 

amarração frontal com alça na parte superior ventilada em plástico, 

de alta durabilidade 100    

UNID 23,00               2.300,00           36,00               3.600,00               32,00             3.200,00               30,33             3.033,33               

15

Coletes de futebol em 100% poliester, sem manga, cores verde, 

amarela, vermelha, azul, laranja, coma as marca da prefeitura na 

frente e nas costas, com impressão centralizada, medindo 17 cm, 

conforme modelo, 100% poliester

1.000 UNID 25,00               25.000,00         395,00             395.000,00          420,00          420.000,00          280,00          280.000,00          

16 Cone médio com 30cm, plástico 200    UNID 19,00               3.800,00           285,00             57.000,00             148,50          29.700,00             150,83          30.166,67             

17 Cones grande com 60cm, plástico 200    PAR 66,00               13.200,00         39,60               7.920,00               32,70             6.540,00               46,10             9.220,00               

18

Corda de pular, confeccionada em nylon ou sisal, tendo empunhadura 

de madeira pu plástico, e medindo 3 mt de comprimento.
200    KIT 18,50               3.700,00           49,50               9.900,00               28,00             5.600,00               32,00             6.400,00               
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19 Corda de seda com 10mm de diâmetro 80      PAR 55,00               4.400,00           185,00             14.800,00             136,90          10.952,00             125,63          10.050,67             

20 Jogo de damas, com peças plasticas e tabuleiro de madeira similar 200    UNID 36,00               7.200,00           39,20               7.840,00               26,70             5.340,00               33,97             6.793,33               

21 Jogo de dominó, com peças plásticas 200    UNID 17,00               3.400,00           36,00               7.200,00               35,00             7.000,00               29,33             5.866,67               

22

Jogo de Xadrez, com peças plásticas e tabuleiro de madeira o 

material similar
200    UNID 26,00               5.200,00           106,30             21.260,00             78,20             15.640,00             70,17             14.033,33             

23 Luva de goleiro, luva para futsal palma da mão; espuma latex macia 200    UNID 50,00               10.000,00         27,80               5.560,00               24,30             4.860,00               34,03             6.806,67               

24

Medalha, confeccionada em polietileno com resina injetada, com fita 

em seda, diâmetro de 6cm , com plotagem
3.500 UNID 6,00                 21.000,00         89,50               313.250,00          62,50             218.750,00          52,67             184.333,33          

25

Placa de metal, medindo 14cm de comprimento por 7 cm de largura, 

e com estojo
3.500 UNID 59,00               206.500,00       26,30               92.050,00             26,30             92.050,00             37,20             130.200,00          

26

Rede de basquete (rede oficial com espessura de 4mm, malha 

5x5cm)
20      PAR 51,00               1.020,00           67,50               1.350,00               52,60             1.052,00               57,03             1.140,67               

27

Rede de Futsal (tamanho oficial, em malha de 10 X 10cm, fio 

4.0mm)
50      PAR 101,00             5.050,00           54,00               2.700,00               52,00             2.600,00               69,00             3.450,00               

28 Rede de futsal (tamanho oficial, em seda de 10 x 10cm, fio 4.0mm) 50      PAR 101,00             5.050,00           27,00               1.350,00               26,00             1.300,00               51,33             2.566,67               

29

Rede de volei (rede oficial, em seda com quatro faixas em algodão, 

com porta antena, dimensões de 1,00 x 9,50m)
30      UNID 161,00             4.830,00           40,50               1.215,00               43,80             1.314,00               81,77             2.453,00               

30

Rede para futebol de campo, rede para futebol de campo produzida 

em nylon, com espessura de 4mm, com medida de 7,32 por 2,44 

altura, resistente a água e aos raios solares

50      PAR 211,00             10.550,00         448,50             22.425,00             428,90          21.445,00             362,80          18.140,00             

31

Rede para futebol de campo, rede para futebol de campo produzida 

em seda, com espessura de 4mm, com medida de 7,32 por 2,44 

altura, resistente a água e aos raios solares

50      PAR 301,00             15.050,00         75,00               3.750,00               68,90             3.445,00               148,30          7.415,00               

32

Sacolão, saco de fardamento, em nylon, com alças resistentes e 

reforçadas com a marca da prefeitura de Melgaço impressas em 

centralizada, medindo 17 cm

20      UNID 134,00             2.680,00           9,75                 195,00                  7,50               150,00                  50,42             1.008,33               

33 Sinalizadores 200    UNID 143,50             28.700,00         87,00               17.400,00             75,60             15.120,00             102,03          20.406,67             

34 Tornozeleira elástica 250    PAR 41,00               10.250,00         75,00               18.750,00             68,50             17.125,00             61,50             15.375,00             

35

Troféu, confeccionado em polietileno, com douração injetável, com 

pedestal texturizado, altura 43cm 3º colocado
100    PAR 96,00               9.600,00           150,00             15.000,00             200,60          20.060,00             148,87          14.886,67             

36

Troféu, confeccionado em polietileno, com douração injetável, com 

pedestal texturizado, altura 43cm, com personsagem
100    UNID 96,00               9.600,00           172,50             17.250,00             190,30          19.030,00             152,93          15.293,33             

37

Troféu, confeccionado em polietileno, com douração injetável, com 

pedestal texturizado, altura 55cm, 2º colocado
100    UNID 96,00               9.600,00           240,00             24.000,00             242,00          24.200,00             192,67          19.266,67             

38

Troféu, confeccionado em polietileno, com douração injetável, com 

pedestal texturizado, altura 59cm, 1º colocado
100    UNID 96,00               9.600,00           315,00             31.500,00             326,50          32.650,00             245,83          24.583,33             



39

Uniforme de Jogo confeccionado em poliester, composto por 16 

camisas, 16 shorts, 16 meiões, 02 camisas para goleiro, 02 shorts 

para goleiro e 02 pares de meiões para goleiros, com impressão 

centralizada, medindo 17 cm, conforme modelo da logomarca da 

Prefeitura

40      jogo 631,00             25.240,00         390,00             15.600,00             450,00          18.000,00             490,33          19.613,33             

40

Uniforme de Jogo para basquete, confeccionado em poliester, 

composto por 12 camisas regatas, 12 shorts, 12 meiões, com 

impressão centralizada, medindo 17 cm, conforme modelo da 

logomarca da |Prefeitura Municipal de Melgaço na frente e costa das 

camisas, tamanho adulto

40      jogo 581,00             23.240,00         198,00             7.920,00               180,00          7.200,00               319,67          12.786,67             

41

Uniforme de Jogo para futsal masculino e feminino, confeccionado 

em poliester, composto por 10 camisas, 10 shorts, 10 meiões, 02 

camisas para goleiro, 02 short  para goleiro,  02 pares de meiões para 

goleiro, com impressão centralizada, medindo 17cm, conforme 

modelo da logomarca da Prefeitura Municipal de Melgaço na frente e 

costa das camisas, tamanho adulto

40      jogo 531,00             21.240,00         214,50             8.580,00               202,00          8.080,00               315,83          12.633,33             

42

Uniforme de jogo para handebol feminino confeccionado em 

poliester, composto por 12 camisas, 12 shorts poliéster elastico, 12 

meiões, 02 camisas para goleiro, 02 shorts para goleiro e 02 pares de 

meiões para goleiro, com impressõa centralizada, medindo 17 cm, 

conforme modelo da logomarca da Prefeitura Municipal de Melgaço 

na frente e costa das camisas, tamanho adulto

40      jogo 581,00             23.240,00         142,50             5.700,00               132,00          5.280,00               285,17          11.406,67             

43

Uniforme de jogo para handebol masculino confeccionado em 

poliester, composto por 12 camisas, 12 shorts , 12 meiões, 02 

camisas para goleiro, 02 shorts para goleiro e 02 pares de meiões 

para goleiro, com impressõa centralizada, medindo 17cm, conforme 

modelo da logomarca da Prefeitura Municipal de Melgaço na frente e 

costa das camisas, tamanho adulto

40      jogo 581,00             23.240,00         141,00             5.640,00               58,00             2.320,00               260,00          10.400,00             

44

Uniforme de jogo para voleibol feminino confeccionado em poliéster, 

composto por 12 camisas, 12 shorts poliéster elastano, 12 meiões, 

com impressão ce3ntralizada, medindo 17 cm, conforme modelo da 

logomarca da Prefeitura Municipal de Melgaço na frente e costa das 

camisas, tamanho adulto

40      jogo 581,00             23.240,00         141,00             5.640,00               123,00          4.920,00               281,67          11.266,67             

45

Uniforme de jogo para voleibol masculino confeccionado em 

poliéster, composto por 12 camisas, 12 shorts poliéster elastano, 12 

meiões, com impressão ce3ntralizada, medindo 17 cm, conforme 

modelo da logomarca da Prefeitura Municipal de Mata de São João 

na frente e costa das camisas, tamanho adulto

40      jogo 581,00             23.240,00         141,00             5.640,00               142,00          5.680,00               288,00          11.520,00             



46

Uniforme de treino (camisa, short, meião) 480 Camisa 100% 

poliester na cor  Branca com detalhes em azul, gola careca, 

logomarca do projeto na frente com 17 cm de largura, logomarca da 

Prefeitura na altura do peito medindo 7cm, cada. Nas costas, a marca 

da Prefeitura, centralizada, medindo 15cm, conforme modelo 480 

short em tactel, com a marca da prefeitura na perna medindo 7cm, 

480 meiões. As marcas serão impressas em silkescren

40      jogo 581,00             23.240,00         141,00             5.640,00               145,00          5.800,00               289,00          11.560,00             

Valor Global da Proposta - R$ 828.400,00 - R$ 1.545.960,00 - R$ 1.343.533,00 - R$ 1.239.297,67

Condição de Pagamento 30/60/90 dias 30/60/90 dias 30/60 dias 30/60 dias

Validade da Proposta 60 dias 60 dias 60 dias 60 dias

Prazo de Entrega 48 horas 48 horas 48 horas 48 horas

Local de Entrega Almoxarifado - Almoxarifado - Almoxrifado - Almoxrifado -

Fornecedores

R M COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES EIRELI - ME

J N C CORREA COMERCIO E SERVIÇOS

MARAJÓ CENTER

CNPJ

08.210.699/0001-26

20.279.793/0001-37

01.085.716/0001-00



Apito Fox 40(Piástico, com cordão trançado em nylon, na 
cor 

2 Balde de massagista, para transportar medicamentos para 50 
os atletas 

3 Bambolês 300 

4 Bola de Basquete masc. (profissional, em micro fibra, 300 
matrizada, camara airbility, miolo slip system removível e 
lubrificado, na cor vermelha, peso de 600 a 650g, 75-
78cm} 

5 Bola de Basquete masc. (profissional, em borracha, 
matrizada, camara airbility, miolo slip system removível e 
lubrificado, na cor vermelha, peso Gle 600 a 650g, 75-
78cm 

7 Bola de futsal masc. (bola oficial em microfibra, peso 410 a 300 
440gr, circunferência 61 a 64cm, câmara de airbility, miolo 

removível, matrizada e lubrifica Pu 
8 Bola de Handebol fem. (couro em microfibra, matrizada, 

425 a 450gr, circunferencia 58 a 60cm, câmara airbility, 
miolo slip system removível e lubrificado, costurada, pu 
ultra 

9 Bola de Volei (bola oficial, peso 260 a 280gr, circunferencia 
65 a 67cm, câmara airbility, PU, matrizada miolo removível 
e lubrificad 

10 Bola de Volei (bola oficial, peso 2 • a 280gr, circunferencia 
65 a 67cm, câmara airbility, PU, matrizada miolo removível 
e lubrificad 

11 Bola medicinal de 1kg 

12 Bola oficial de futebol de campo, 32 gomos, confeccionada 
em microfibra, termofusão, com câmara airbility, miolo 
slip system removível e lubrificado, peso de de 420 a 445, 
com circunferência de 68.5-69.5 em 

13 Bomba encher bola (com mangueira removível, que seja 300 
resiste 

14 Caneleira, com proteção anatomica, fadl de vestir, forro 100 
escovado, amarração frontal com alça na parte superior 
ventilada em de alta durabilidade 

15 Coletes de futebol em 100% poliester, sem manga, cores 
verde, amarela, vermelha, azul, laranja, coma as marca da 
prefeitura na frente e nas costas, com impressão 
centralizada, medindo 17 em, conforme modelo, 100% 

iester 

16 Cone médio com lástico 

17 Cones grande com plástico 

200 

200 

3.150,00 

1.950,00 

27.900,00 

19.800,00 

27.300,00 

27.000,00 

27.000,00 

4.800,00 

20.250,00 

5.250,00 

2.300,00 

25.000,00 

3.800,00 

13.200,00 
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18 Corda de pular~ confeccionada em nylon ou sisal~ tendo 3.700~00 

empunhadura de madeira pu plástico, e medindo 3 mt de 
mento. 

19 Corda de seda com 10mm de diâmetro 80 4.400,00 

20 Jogo de damas, com peças plasticas e tabuleiro de madeira 200 7.200,00 
similar 

21 Jogo de domi ó, com peças plásticas 200 3.400,00 

22 Jogo de Xadrez, com peças plásticas e tabuleiro de 200 5.200,00 
madeira o material similar 

23 Luva de goleiro, luva para futsal palma da mão; espuma 200 10.000,00 
latex macia 

24 Medalha, confeccionada em polietileno com resina 3500 21.000,00 
injetada, com fita em seda, diâmetro de 6cm , com 

25 Placa de metal, medindo 14cm de comprimento por 7 em 3500 206.500,00 
de I 

26 20 1.020,00 

27 Rede de Futsal (tamanho oficial, em malha de 10 X 10cm, 50 5.050,00 
fio 4.0mm 

28 Rede de futsal (tamanho oficial, em seda de 10 x 10cm, fio 50 5.050,00 
4.0mm) 

29 Rede de votei (rede oficial, em seda com quatro faixas em 30 4.830,00 
com dimensões de 00x9 

30 Rede para futebol de campo, rede para futebol de campo 50 10.550,00 
produzida em nylon, com espessura de 4mm, com medida 
de 7,32 por 2,44 altura, resistente a água e aos raios 
solares 

31 Rede para futebol de campo, rede para futebol de campo 50 15.050,00 
produzida em seda, com espessura de 4mm, com medida 
de 7,32 por 2,44 altura, resistente a água e aos raios 
solares 

(\ 32 Sacolão, saco de fardamento, em nylon, com alças 20 2.680,00 
resistentes e reforçadas com a marca da prefeitura de 

em centraliza medindo 17 em 

33 Sinalizadores 200 28.700,00 

34 Tornozeleira elástica 250 10.250,00 

35 Troféu, confeccionado em 
; 

leno, com douração 100 9.600,00 
: 

injetável, com pedestal texturiz~do, altura 43cm 3º 
colocado 

36 Troféu, confeccionado em pol no, com douração 9.600,00 
injetável, com pedestal texturiz~do, altura 43cm, com 

37 Troféu, confeccionado em poliEttileno, com douração 9.600,00 
injetável, com pedestal texturiziado, altura 55cm, 2º 
colocado 

38 Troféu, confeccionado em poli~tileno, com douração 9.600,00 
injetável, com pedestal texturiz:ado, altura 59cm, 1º 
colocado 



39 Uniforme de Jogo confeccionado em poliester, composto 25.240,00 
por 16 camisas, 16 shorts, 16 meiões, 02 camisas para 
goleiro, 02 shorts para goleiro e 02 pares de meiões para 
goleiros, com impressão centralizada, medindo 17 em, 
conforme modelo da rca da Prefeitura 

40 Uniforme de Jogo para basquete, confeccionado em 40 23.240,00 
poliester, composto por 12 camisas regatas, 12 shorts, 12 
meiões, com impressão centralizada, medindo 17 em, 
conforme modelo da logomarca da I Prefeitura Municipal 
de Me na frente e costa das cam· tamanho adulto 

41 Uniforme de Jogo para futsal masculino e feminino, 40 21.240,00 
confeccionado em poliester, composto por 10 camisas, 10 
shorts, 10 meiões, 02 camisas para goleiro, 02 short para 
goleiro, 02 pares de meiões para goleiro, com impressão 
centralizada, medindo 17cm, conforme modelo da 
logomarca da Prefeitura Municipal de Melgaço na frente e 

f\. costa das camisas, tamanho adulto 

42 Uniforme de jogo para handebol feminino confeccionado 40 23.240,00 
em poliester, composto por 12 camisas, 12 shorts poliéster 
elastico, 12 meiões, 02 camisas para goleiro, 02 shorts 
para goleiro e 02 pares de meiões para goleiro, com 
impressõa centralizada, medindo 17 em, conforme modelo 
da logomarca da Prefeitura Municipal de Melgaço na 
frente e costa das camisas, tamanho adulto 

43 Uniforme de jogo para handebol masculino confeccionado 40 23.240,00 
em poliester, composto por 12 camisas, 12 shorts, 12 
meiões, 02 camisas para goleiro, 02 shorts para go,leiro e 
02 pares de meiões para goleiro, com impressõa 
centralizada, medindo 17cm, conforme modelo da 
logomarca da Prefeitura Municipal de Melgaço na frente e 
costa das cam tamanho adulto 

44 Uniforme de jogo para voleibol feminino confeccionado 40 23.240,00 

~~ 
em poliéster, composto por 12 camisas, 12 shorts poliéster 
elastano, 12 meiões, com impressão ce3ntralizada, 
medindo 17 em, conforme modelo da logomarca da 
Prefeitura Municipal de Melgaço na frente e costa das 
camisas, tamanho adulto 

45 Uniforme de jogo para voleibol masculino confeccionado 40 23.240,00 
em poliéster, composto por 12 camisas, 12 shorts poliéster 
elastano, 12 meiões, com impressão ce3ntralizada, 
medindo 17 em, conforme modelo da logomarca da 
Prefeitura Municipal de Mata de São João na frente e 
costa das cam tamanho adulto 

46 Uniforme de treino (camisa, short, meião) 480 Camisa 40 23.240,00 
100% poliester na cor Branca com detalhes em az.ul, gola 
careca, logomarca do projeto na frente com 17 em de 
largura, logomarca da Prefeitura na altura do peito 
medindo 7cm, cada. Nas costas, a marca da Prefeitura, 
centralizada, medindo 15cm, conforme modelo 480 short 
em tactel, com a marca da prefeitura na perna medindo 

480 meiões. As marcas serão ssas em silkescren 
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Apito Fox 40(Piástico, com cordão trançado em nylon, na 
cor café) 

2 Balde de massagista, para transportar medicamentos para 50 3.150,00 

os atletas 

3 Bambo lês 300 1.950,00 

4 Bola de Basquete masc. (profissional, em micro fibra, 300 27.900,00 

matrizada, camara airbility, miolo sHp system removível e 
lubrificado, na cor vermelha, peso de 600 a 650g, 75-
78cm) 

5 Bola de Basquete masc. (profissional, em borracha, 19.800,00 

matrizada, camara airbitity, miolo slip system removível e 
lubrificado, na cor vermelha, peso de 600 a 650g, 75-
78cm 

6 Bola de borracha 300 gramas 300 11.700,00 

7 Bola de futsal masc. (bola oficial em microfibra, peso 410 a 300 30.300,00 
440gr, circunferência 61 a 64cm, câmara de airbility, miolo 

matrizada e lubrificada Pu 100% 

8 Bola de Handebol fem. (couro em microfibra, matrizada, 27.300,00 
425 a 450gr, circunferencia 58 a 60cm, câmara airbility, 
miolo slip system removível e lubrificado, costurada, pu 
ultra 

9 Bola de Vaiei (bola oficial, peso 260 a 280gr, circunferencia 27.000,00 
65 a 67cm, câmara airbilíty, PU, matrizada miolo removível 
e lubrificad 

10 Bola de Vaiei (bola oficial, peso 260 a 280gr, circunferencia 27.000,00 
65 a 67cm, câmara airbility, PU, matrizada miolo removível 
e lubrificad 

11 Bola medicinal de 1kg 50 4.800,00 

12 Bola oficial de futebol de campo, 32 gomos, confeccionada 250 20.250,00 
em microfibra, termofusão, com câmara airbility, miolo 
slip system removível e lubrificado, peso de de 420 a 445, 
com circunferência de 68.5-69.5 em 

13 Bomba encher bola (com mangueira removível, que seja 300 5.250,00 
a, resistente) 

14 Caneleira, com proteção anatomíca, facil de vestir, forro 100 2.300,00 
escovado, amarração frontal com alça na parte superior 
ventilada em de alta durabilidade 

15 Coletes de futebol em 100% poliester, sem manga, cores 25.000,00 
verde, amarela, vermelha, azul, laranja, coma as marca da 
prefeitura na frente e nas costas, com impressão 
centralizada, medindo 17 em, conforme modelo, 100% 

iester 

16 Cone médio com 30cm, plástico 200 3.800,00 

17 Cones grande com 60cm, plástico 200 13.200,00 

RM OOMéRtlO E M~NU1't;NÇÃ()tlE CQMPUTAJ)OR_ES la1REU~f;l!•CNPJ~~;~;r9:,79:3{ClO§lfS'l~tnsc.Estad!Jâ~J1$;;4~S~766 
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18 Corda de pular, confeccionada em nylon ou sisal, tendo 
empunhadura de madeira pu plástico, e medindo 3 mt de 

mento. 

19 Corda de seda com 10mm de diâmetro 80 

20 Jogo de damas, com peças plasticas e tabuleiro de madeira 200 
similar 

21 Jogo de dominó, com peças plásticas 200 

22 Jogo de Xadrez, com peças plásticas e tabuleiro de 200 
madeira o material similar 

23 Luva de goleiro, luva para futsal palma da mão; espuma 200 
latex macia 

24 Medalha, confeccionada em polietileno com resina 3500 
injetada, com fita em seda, diâmetro de 6cm , com 

25 Placa de metal, medindo 14cm de comprimento por 7 em 3500 
de 

27 Rede de Futsal (tamanho oficial, em malha dê 10 X 10cm, 50 
fio 4.0mm 

28 Rede de futsal (tamanho oficial, em seda de 10 x 10cm, fio 50 
4.0mm 

29 Rede de volei (rede oficial, em seda com quatro faixas em 30 
com dimensões de 00 x 9 

30 Rede para futebol de campo, rede para futebol de campo 50 
produzida em nylon, com espessura de 4mm, com medida 
de 7,32 por 2,44 altura, resistente a água e aos raios 
solares 

31 Rede para futebol de campo, rede para futebol de campo 50 
produzida em seda, com espessura de 4mm, com medida 
de 7,32 por 2,44 altura, resistente a água e aos raios 
solares 

32 Sacolão, saco de fardamento, em nylon, com alças 20 
resistentes e reforçadas com a marca da prefeitura de 
Mel em centralizad medindo 17 em 

33 Sinalizadores 

34 Tornozeleira elástica 

35 Troféu, confeccionado em pol'ietileno, com douração 
injetável, com pedestal texturizado, altura 43cm 3º 
colocado 

36 Troféu, confeccionado em polietileno, com douração 
injetável, com pedestal texturizado, altura 43cm, com 

rsonsa 
37 Troféu, confeccionado em polietileno, com douração 

injetável, com pedestal texturizado, altura 55cm, 2º 
colocado 

38 Troféu, confeccionado em polietileno, com douração 
injetável, com pedestal texturizado, altura 59cm, 1º 
colocado 

200 

250 

100 

3.700,00 

4.400,00 

7.200,00 

3.400,00 

5.200,00 

10.000,00 

21.000,00 

206.500,00 

1.020,00 

5.050,00 

5.050,00 

4.830,00 

10.550,00 

15.050,00 

2.680,00 

9.600,00 

9.600,00 

9.600,00 



39 Uniforme de Jogo confeccionado em poliester, composto 
por 16 camisas, '16 shorts, 16 meiões, 02 camisas para 
goleiro, 02 shorts para goleiro e 02 pares de meiões para 
goleiros, com impressão centralizada, medindo 17 em, 
conforme modelo da rca da Prefeitura 

40 Uniforme de Jogo para basquete, confeccionado em 40 
poliester, composto por 12 camisas regatas, 12 shorts, 12 
meiões, com impressão centralizada, medindo 17 em, 
conforme modelo da logomarca da I Prefeitura Municipal 
de Me na frente e costa das ca · · tamanho adulto 

41 Uniforme de Jogo para futsal masculino e feminino, 40 
confeccionado em poliester, composto por 10 camisas, 10 
shorts, 10 meiões, 02 camisas para goleiro, 02 short para 
goleiro, 02 pares de meiões para goleiro, com impressão 
centralizada, medindo 17cm, conforme modelo da 
logomarca da Prefeitura Municipal de Melgaço na frente e 
costa das camisas, tamanho adulto 

42 Uniforme de jogo para handebol feminino confeccionado 40 
em poliester, composto por 12 camisas, 12 shorts poliéster 
elastico, 12 meiões, 02 camisas para goleiro, 02 shorts 
para goleiro e 02 pares de meiões para goleiro, com 
impressõa centralizada, medindo 17 em, conforme modelo 
da logomarca da Prefeitura Municipal de Melgaço na 
frente e costa das cam tamanho adulto 

43 Uniforme de jogo para handebol masculino confeccionado 40 
em poliester, composto por 12. camisas, 12 shorts, 12 
meiões, 02 camisas para goleiro, 02 shorts para goleiro e 
02 pares de meiões para goleiro, com impressõa 
centralizada, medindo 17cm, -conforme modelo da 
logomarca da Prefeitura Municipal de Melgaço na frente e 
costa das cami tamanho adulto 

44 Uniforme de jogo para volei feminino confeccionado 40 
em poliéster, composto por 12 camisas, 12 shorts poliéster 
elastano, 12 meiões, com impressão ce3ntralizada, 
medindo 17 em, conforme modelo da logomarca da 
Prefeitura Municipal de Melgaço na frente e costa das 
camisas, tamanho adulto 

45 Uniforme de jogo para voleibol masculino confeccionado 40 
em poliéster, composto por 12 camisas, 12 shorts poliéster 
elastano, 12 meiões, com implíessão ce3ntralizada, 
medindo 17 em, conforme modelo da logomarca da 
Prefeitura Municipal de Mata de São João na frente e 
costa das cami tamanho adulto 

46 Uniforme de treino (camisa, short, meião) 480 Camisa 40 
100% poliester na cor Branca com detalhes em azul, gola 
careca, logomarca do projeto na frente com 17 em de 
largura, logomarca da Prefeitura na altura do peito 
medindo 7cm, cada. Nas costas, a marca da Prefeitura, 
centralizada, medindo 15cm, conforme modelo 480 short 
em tactel, com a marca da prefeitura na perna medindo 

480 meiões. As marcas serão ressas em silkescren 

AM ,co-ê:Rç~O, .r; fJI.AMUl'EWQ:ÃO DE OQfi'{~UTAPQFtES ~~ 
T'ít .õcu;orle;l t;ulz 8~~~41S•T&Jégtat'ô' 

25.240,00 

23.240,00 

21.240,00 

23.240,00 

23.240,00 

23.240,00 

23.240,00 

23.240,00 



,_ 

Validade da Proposta 

Prazo de Entrega 

Local de Entrega 

RM COMERCIO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES EIRELI-ME 
CNPJ N2 20.279.793/0001-37 
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Apito Fox 40{Piástico, com cordão trançado em nylon, na cor 
café 

2 I Balde de massagista, para transportar medicamentos para os I 50 
atletas 

3 I Bambolês I 300 

41 Bola de Basquete masc. (profissional, em micro fibra, I 300 
matrizada, camara airbility, miolo slip system removível e 
lubrificado. na cor vermelha. oeso de 600 a 650g, 75-78cm 

SI Bola de Basquete masc. (profissional, ern borracha, 
matrizada, camara airbility, miolo slip systern removível e 
lubrificado. na cor vermelha. oeso de 600 a 650g, 75-78cm 

61 Bola de borracha 300 gramas I 300 

71 Bola de futsal masc. (bola oficial em microfibra, peso 410 a I 300 
440gr, circunferência 61 a 64cm, câmara de airbility, miolo 

c::\/c:t<>m removível, matrizada e lubrificada, Pu 

81 Bola de Handebol tem. (couro em microfibra, matrizada, 425 
a 450gr, circunferencia 58 a 60cm, câmara airbility, miolo slip 

m removível e lubrificado, costurada, ou ultra 
9 I Bola de Volei (bola oficial, peso 260 a 280gr, circunferencia 

65 a 67cm, câmara airbility, PU, matrizada miolo removível e 
lubrificado 

10 I Bola de Volei (bola oficial, peso 260 a 280gr, circunferencia 
65 a 67cm, câmara airbility, PU, matrizada miolo removível e 
lubrificado 

111 Bola medicinal de 1kg I 50 

12 I Bola oficial de futebol de campo, 32 gomos, confeccionada I 250 
em microfibra, termofusão, com câmara airbilitv. miolo si 

·ME 

Rua Dr. Assis S/n°, Bairro Centro 
CEP: 68.800-000 - Breves/P A 

\ 

) 

4.675,00 

2.850,00 

58.500,00 

43.890,00 

31.350,00 

22.500,00 

46.800,00 

44.460,00 

41.550,00 

7.460,00 

37.300,00 



E -
system removível e lubrificado, peso de de 420 a 445, com 
circunferência de 68.5-69.5 em 

13 I Bomba encher bola (com mangueira removível, que seja I 300 I UNID 
resiste 

141 Caneleira, com proteção anatomica, facil de vestir, forro I 100 I UNID 
escovado, amarração frontal com alça na parte superior 
ventilada em plástico, de alta durabilidade 

15 I Coletes de futebol em 100% poliester, sem manga, cores 11000 I U NID ~~{!)'ff&l{l ,,...,. · ··•' "o. J'l>.' : • ''" 

verde, amarela, vermelha, azul, laranja, coma as marca da 
prefeitura na frente e nas costas, com impressão 
centralizada, medindo 17 em, conforme modelo, 100% 

ster 

16 Cone médio com 30cm, plástico 200 

17 Cones grande com 60cm, plástico 200 I PAR 

18 Corda de pular, confeccionada em nylon ou sisal, tendo 200 
empunhadura de madeira pu plástico, e medindo 3 mt de 
comprimento. 

19 Corda de seda com 10mm de diâmetro 

20 Jogo de damas, com peças plasticas e tabuleiro de madeira 
similar 

21 Jogo de dominó, com peças plásticas 

22 Jogo de Xadrez, com peças plásticas e tabuleiro de madeira o 
material similar 

23 I Luva de goleiro, luva para futsal palma da mão; espuma latex I 200 I UNID 
macia 

241 Medalha, confeccionada em polietileno com resina injetada, I 3500 I UNID 
com fita em seda, diâmetro de 6cm, com plota 

251 Placa de metal, medindo 14cm de comprimento por 7 em de I 3500 I UNID 
largura, e com 

Rua Dr. Assis S/n°, Bairro Centro 
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) 

39.000,00 

3.600,00 

395.000,00 

7.920,00 

14.800,00 

7.840,00 

7.200,00 

21.260,00 

5.560,00 

313.250,00 

92.050,00 



· ME 
26 I Rede de basquete (rede oficial com espessura de 4mm, 20 I PAR IIJ.WllfiíSlbÍÍ'~ 

malha 

271 Rede de Futsal (tamanho oficial, em malha de 10 X 10cm, fio 50 I PAR 

28 50 I PAR 

29 30 I UNID 

30 50 I PAR 

31 50 I PAR 

32 20 I UNID 

33 Sinalizadores 200 UNID 

34 Tornozeleira elástica 250 PAR 

35 Troféu, confeccionado em polietileno, com douração 100 PAR 
etável, com pedestal texturizado, altura 43cm 3º colocado 

36 I Troféu. confeccionado em oolietileno. com douração . I 100 I UNID l:9~Jalij!i):lll 

37 

38 

39 

100 I UNID 

100 I UNID 

40 I jogo 

Rua Dr. Assis S/no, Bairro Centro 
CEP: 68.800-000 - Breves/PA 

) 

1.350,00 

--
2.700,00 

-
1.350,00 

1.215,00 

--
22.425,00 

3.750,00 

195,00 

17.400,00 

18.750,00 

15.000,00 

17.250,00 

24.000,00 

31.500,00 

15.600,00 



c E -ME 
shorts para goleiro e 02 pares de meiões para goleiros, com 
impressão centralizada, medindo 17 em, conforme modelo 
da logomarca da Prefeitura 

40 I Uniforme de Jogo para basquete, confeccionado em I 40 1 jogo 
poliester, composto por 12 camisas regatas, 12 shorts, 12 
meiões, com impressão centralizada, medindo 17 em, 
conforme modelo da logomarca da I Prefeitura Municipal de 
Melgaço na frente e costa das camisas, tamanho adulto 

411 Uniforme de Jogo para futsal masculino e feminino, I 40 I jogo 
confeccionado em poliester, composto por 10 camisas, 10 
shorts, 10 meiões, 02 camisas para goleiro, 02 short para 
goleiro, 02 pares -de meiões para goleiro, com impressão 
centralizada, medindo 17cm, conforme modelo da 
logomarca da Prefeitura Municipal de Melgaço na f rente e 
costa das camisas, tamanho adulto 

42 I Uniforme de jogo para handebol feminino confeccionado em 1 40 1 jogo 
poliester, composto por 12 camisas, 12 shorts poliéster 
elastico, 12 meiões, 02 camisas para goleiro, 02 shorts para 
goleiro e 02 pares de meiões para goleiro, com impressõa 
centralizada, medindo 17 em, conforme modelo da 
logomarca da Prefeitura Municipal de Melgaço na frente e 
costa das camisas, tamanho adulto 

43 I Uniforme de jogo para handebol masculino confeccionado I 40 1 jogo 
em poliester, composto por 12 camisas, 12 shorts, 12 
meiões, 02 camisas para goleiro, 02 shorts para goleiro e 02 
pares de meiões para goleiro, com impressõa centralizada, 
medindo 17cm, conforme modelo da logomarca da 
Prefeitura Municipal de Melgaço na frente e costa das 
camisas, tamanho adulto 

441 Uniforme de jogo para voleibol feminino confeccionado em I 40 1 jogo 
oliéster, composto por 12 camisas, 12 shorts 

Rua Dr. Assis S/n", Bairro Centro 
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) 

7.920,00 

8.580,00 

5.700,00 

5.640,00 

5.640,00 



elastano, 12 meiões, com impressão ce3ntralizada, medindo 
17 em, conforme modelo da logomarca da Prefeitura 
Municipal de Melgaço na frente e costa das camisas, 
tamanho adulto 

45 I Uniforme de jogo para voleibol masculino confeccionado em I 40 
poliéster, composto por 12 camisas, 12 shorts poliéster 
elastano, 12 meiões, com impressão ce3ntralizada, medindo 
17 em, conforme modelo da logomarca da Prefeitura 
Municipal de Mata de São João na frente e costa das 
camisas, tamanho adulto 

461 Uniforme de treino (camisa, short, meião) 480 Camisa 100% I 40 
poliester na cor Branca com detalhes em azul, gola careca, 

-- ··-+lugoma-rca7clo~p·rojetcrmr-frente com 17 em de largura, 

logomarca da Prefeitura na altura do peito medindo 7cm, 
cada. Nas costas, a marca da Prefeitura, centralizada, 
medindo 15cm, conforme modelo 480 short em tactel, com 
a marca da prefeitura na perna medindo 7cm, 480 meiões. 
As marcas. serão imoressas em silkescren 

Condição de Pagamento 

Validade da Proposta 

Prazo de Entrega 

Local de Entrega 

,., 

JESUS OE NAZARENO CA~VALHO C'Of~J~.IEA 
~G n;o. 2959484 SSP.tPA OPFIMF no 570.20ft582-91 
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) 

5.640,00 

5.640,00 
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50 

300 

Bola de Basquete masc. (profissional, em micro fibra, 300 
matrizada, camara airbility, miolo slip system removível 
e lubrificado, na cor vermelha, peso de 600 a 650g, 75-
78cm 

Bola de Basquete masc. (profissional, em borracha, 
matrizada, camara airbility, miolo slip system removível 
e lubrificado, na cor vermelha, peso de 600 a 650g, 75-

Bola de borracha 300 gramas 300 

Bola de futsal masc. (bola oficial em microfibra, peso 410 300 
a 440gr, circunferência 61 a 64cm, câmara de airbility, 
miolo slip system removível, matrizada e lubrificada, Pu 
100%) 
Bola de Handebol fem. (couro em microfibra, matrizada, 
425 a 450gr, circunferencia 58 a 60cm, câmara airbility, 
miolo slip system removível e lubrificado, costurada, pu 
ultra 

Bola de Vaiei (bola oficial, peso 260 a 280gr, 
circunferencia 65 a 67cm, câmara airbility, PU, matrizada 
miolo removível e lubrificado) 

Bola de Volei (bola oficial, peso 260 a 280gr, 
circunferencia 65 a 67cm, câmara airbility, PU, matrizada 
miolo removível e lubrificad 

Bola medicinal de 1kg 50 

Bola oficial de futebol de campo, 32 gomos, 250 
confeccionada em microfibra, termofusão, com câmara 
airbility, miolo slip system removível e lubrificado, peso 
de de 420 a 445, com circunferência de 68 . .5-69.5 em 

300 

Caneleira, com proteção anatomica, facil de vestir, forro 100 
escovado, amarração frontal com alça na parte superior 
ventilada em de alta durabilidade 

Coletes de futebol em 100% poliester, sem manga, cores 
verde, amarela, vermelha, azul, laranja, coma as marca 
da prefeitura na frente e nas costas, com impressão 
centralizada, medindo 17 em, conforme modelo, 100% 

liester 

Cone médio com 30cm, plástico 200 

Co grande com 60cm, plástico 200 

Corda de pular, confeccionada em nylon ou sisal, tendo 200 KIT 
empunhadura de madeira pu plástico, e medindo 3 mt 
de com menta. 

4.925,00 

2.550,00 

4.500,00 

45.000,00 

28.500,00 

15.600,00 

30.750,00 

40.500,00 

38.550,00 

7.115,00 

36.250,00 

42.690,00 

3.200,00 

420.000,00 

29.700,00 

6.540,00 

5.600,00 
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Corda de seda com 10mm de diâmetro 80 PAR 

Jogo de damas, com peças plasticas e tabuleiro de 200 UNID 

madeira similar 

Jogo de dominó, com peças plásticas 200 UNI O 

Jogo de Xadrez, com peças plásticas e tabuleiro de 200 UNI O 
madeira o material similar 
Luva de goleiro, luva para futsal palma da mão; espuma 200 UNI O 

latex macia 
Medalha, confeccionada em polietileno com resina 3500 UNI O 

injetada, com fita em seda, diâmetro de 6cm, com 
plotagem 
Placa de metal, medindo 14cm de comprimento por 7 3500 UNI O 

em de e com esto· 

Rede de basquete (rede oficial com espessura de 4mm, 20 PAR 
malha 
Rede de Futsal (tamanho oficial, em malha de 10 X 50 PAR 
10cm, fio 4.0mm 

Rede de futsal (tamanho oficial, em seda de 10 x 10cm, 50 PAR 
fio 4.0mm 

Rede de volei (rede oficial, em seda com quatro faixas 30 UNI O 

em algodão, com porta antena, dimensões de 1,00 x 
SOm 

Rede para futebol de campo, rede para futebol de 50 PAR 
campo produzida em nylon, com espessura de 4mm, 
com medida de 7,32 por 2,44 altura, resistente a água e 
aos raios solares 
Rede para futebol de campo, rede para futebol de 50 PAR 
campo produzida em seda, com espessura de 4mm, com 
medida de 7,32 por 2,44 altura, resistente a água e aos 
raios solares 

Sacolão, saco de fardamento, em nylon, com alças 20 UNI O 
resistentes e reforçadas com a marca da prefeitura de 

sem central medindo 17 em 
200 UNI O 

250 PAR 

Troféu, confeccionado em polietileno, com douração 100 PAR 
injetável, com pedestal texturizado, altura 43cm 32 
colocado 

Troféu, confeccionado em polietileno, com douração 100 UNI O 
injetável, com pedestal texturizado, altura 43cm, com 

Troféu, confeccionado em polietileno, com douração 100 UNI O 
injetável, com pedestal texturizado, altura 55cm, 22 
colocado 
Troféu, confeccionado em polietileno, com douração 100 UNID 
injetável, com pedestal texturizado, altura 59cm, 12 
colocado 

40 jogo 

camisas res 

10.952,00 

5.340,00 

7.000,00 

15.640,00 

4.860,00 

218.750,00 

92.050,00 

1.052,00 

2.600,00 

1.300,00 

1.314,00 

21.445,00 

3.445,00 

150,00 

15.120,00 

17.125,00 

20.060,00 

19.030,00 

24.200,00 

32.650,00 

18.000,00 



de meiões para goleiros, com impressão centralizada, 
medindo 17 em, conforme modelo da logomarca da 
Prefeitura 

40 Uniforme de Jogo para basquete, confeccionado em 40 jogo 7.200,00 
poliester, composto por 12 camisas regatas, 12 shorts, 
12 meiões, com impressão centralizada, medindo 17 em, 
conforme modelo da logomarca da I Prefeitura 
Municipal de Melgaço na frente e costa das camisas, 
tamanho adulto 

41 Uniforme de Jogo para futsal masculino e feminino, 40 jogo 8.080,00 
confeccionado em poliester, composto por 10 camisas, 
10 shorts, 10 meiões, 02 camisas para goleiro, 02 short 
para goleiro, 02 pares de meiões para goleiro, com 
impressão centralizada, medindo 17cm, conforme 
modelo da logomarca da Prefeitura Municipal de 
Me na frente e costa das camisas, tamanho adulto 

r' . I 42 Uniforme de jogo para handebol feminino 40 jogo 5.280,00 
confeccionado em poliester, composto por 12 camisas, 
12 shorts poliéster elastico, 12 meiões, 02 camisas para 
goleiro, 02 shorts para goleiro e 02 pares de meiões para 
goleiro, com impressõa centralizada, medindo 17 em, 
conforme modelo da logomarca da Prefeitura Municipal 
de Melgaço na frente e costa das camisas, tamanho 
adulto 

43 Uniforme de jogo para handebol masculino 40 jogo 2.320,00 
confeccionado em poliester, composto por 12 camisas, 
12 shorts, 12 meiões, 02 camisas para goleiro, 02 shorts 
para goleiro e 02 pares de meiões para goleiro, com 
impressõa centralizada, medindo 17cm, conforme 
modelo da logomarca da Prefeitura Municipal de 

na frente e costa das camisa tamanho adulto 
44 Uniforme de jogo para voleibol feminino confeccionado 40 jogo 4.920,00 

0 
em poliéster, composto por 12 camisas, 12 shorts 
poliéster elastano, 12 meiões, com impressão 
ce3ntralizada, medindo 17 em, conforme modelo da 
logomarca da Prefeitura Municipal de Melgaço na frente 
e costa das camisas, tamanho adulto 

45 Uniforme de jogo para voleibol masculino confeccionado 40 jogo 5.680,00 
em poliéster, composto por 12 camisas, 12 shorts 
poliéster elastano, 12 meiões, com impressão 
ce3ntralizada, medindo 17 em, conforme modelo da 
logomarca da Prefeitura Municipal de Mata de São João 
na frente e costa das camisa tamanho adulto 

46 Uniforme de treino (camisa, short, meião) 480 Camisa 40 jogo 5.800,00 
100% poliester na cor Branca com detalhes em azul, 
gola careca, logomarca do projeto na frente com 17 em 
de largura, Jogomarca da Prefeitura na altura do peito 
medindo 7cm, cada. Nas costas, a marca da Prefeitura, 
centralizada, medindo 15cm, conforme modelo 480 
short em com a marca da prefeitura na rna 
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425 a 450gr, circunferencia 58 a 
60cm, câmara airbility, miolo slip system 

1rP111n11i11Pl e lubrificado, costurada, pu ultra 

) ) 

30.300,00 

36.230,00 

22.800,00 

34.950,00 

37.3 20,00 

35.700,00 

31.266,67 

28.980,00 



vestir, forro escovado, amarração frontal com 
alça na parte superior ventilada em plãstico, de 

e aos raios solares 

100 

) ) 

3.033,33 

280.000,00 

6.806,67 

184.333,33 

130.200,00 

1.140,67 

3.450,00 

2.566,67 

2.453,00 

18.140,00 



para futebol de campo, rede para futebol 
campo produzida em seda, com espessura 

com medida de 7,32 por 2,44 altura, 

confeccionado em polietileno, com 
lrlonr,.dio injetável, com pedestal texturizado, 

confeccionado em polietileno, com 
lrlmor"""" i~etável, com pedestal texturizado, 

1° colocado 

50 

100 

) ) 

7.415,00 

1.008,33 

14.886,67 

15.293,33 

19.266,67 

24.583,33 



) ) 
, . . , .. ,. ... , 

Uniforme de Jogo confeccionado em poliester, 
composto por 16 camisas, 16 shorts, 16 
meiões, 02 camisas para goleiro, 02 shorts para I 
goleiro e 02 pares de meiões para goleiros, com 

40 I jogo 25 .240,00 15.600,00 18.ooo,oo l ii't::}if~QJSSA 19.613,33 

impressão centralizada, medindo 17 em, 

~~gfg~~ ~~;~% i~l~~~TctaJi!?a Prefeitura 

confeccionado em poliester, composto por 12 
camisas regatas, 12 shorts, 12 meiões, com 
impressão centralizada, medindo 17 em, I 40 I jogo 1: · ';};)'::~,jâ~~\:QQ~I 23.240,00 l f'J::,;;í:l; .J ~iiiQ.Q/;1 7.920,00 !l$:;:';,:pjiiJ.'íi \li'ª~ 'l 1.2oo,oo lttt,1:úr:s:?·~~~~;J 12.786,67 

conforme modelo da logomarca da I Prefeitura 
Municipal de Melgaço na frente e costa das 

ne ~':Jdgo ptnhucsaJ ma. 
feminino, confeccionado em poliester, 
composto por 10 camisas, 10 shorts, 10 
meiões, 02 camisas para goleiro, 02 short para I 
goleiro, 02 pares de meiões para goleiro, com 

40 I jogo lt\ii1ti'JilrrhL\i$l!i!l1,QO,iJ 21.24o,oo t&~1':;;•J5ii!éJ!l~.;SQR] 8.sso,oo li:t:;t!'i!,~r!~4P14!Pi!:ll 8.oso,oo Fli13.H•';;:•S~S~'!!?.!l 12.633,33 

impressão centralizada, medindo 17cm, 
conforme modelo da logomarca da Prefeitura 

1m 

1~~P~!~~st~r, .c?Tpost~ por 12 
camisas, 12 shorts poliéster elastico, 12 
meiões, 02 camisas para goleiro, 02 shorts para 
goleiro e 02 pares de meiões para goleiro, com I 40 I jogo 23 .240,00 5.700,00 s.28o,oo l ~j!iE~U i!H~'R';~it\1 11.406,67 

impressõa centralizada, medindo 17 em, 
conforme modelo da logomarca da Prefeitura 
Municipal de Melgaço na frente e costa das 

42
1 ennionne tieJogo pàtà'nanueoOI mascunno 
confeccionado em poliester, composto por 12 
camisas, 12 shorts, 12 meiões, 02 camisas para 
goleiro, 02 shorts para goleiro e 02 pares de 

I 40 I jogo 23.240,00 5.640,00 2.320,00 10.400,00 
meiões para goleiro, com impressõa 
centralizada, medindo 17cm, conforme modelo 

431 
da logo marca da Prefeitura Municipal de 
Un'runne ae'jogtf pala 

em poliéster, composto por 12 
camisas, 12 shorts poliéster elastano, 12 

com impressão ce3ntralizada, medindo I 40 I jogo líJ'!)i! ill:%\f},($i!l!il!Jt:l!l 23.24o,oo ~;~·: ;· ;· ·;~i!fWif::l~SI 5.640,00 lií'•C)i;,ift:',~i[$.JfQQ,j 4.92o,oo l'ii+':; ;z;;·á~l!·*"~~?l 11.266,67 

17 em, conforme modelo da logomarca da 
Municipal de Melgaço na frente e 



100% poliester na cor Branca com 
detalhes em azul, gola careca, logomarca do 

eto na frente com 17 em de largura, 
logomarca da Prefeitura na altura do peito 

I 
medindo 7cm, cada. Nas costas, a marca da 
Prefeitura, centralizada, medindo 15cm, 

) 

40 

R M COMERCIO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADO! --·-· _____ , _____ _ 

N C CORREA COMERCIO E SERVIÇOS 
MARAJÓ CENTER 08.2 1-26 

r') 

11.520,00 

11.560,00 
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