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Processo..: 23081.043295/2018-99 162 / 2018 Data da Emissão: 21/08/2018Pregão SRP

Objeto Resumido:

Abertura: Dia: 06/09/2018 09:00:00Hora:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço TotalCatálogo

1 Confecção de camisetas coloridas manga curta, algodão 30 fios penteado, gola careca, 
impressão frente em serigrafia, em três cores, no tamanho 25cm x 13cm e impressão 
costa em serigrafia, duas cores, no tamanho 18cm x 8cm. Os tamanhos P, M, G, GG, EG, 
EGG e quantidades serão definidas no pedido(empenho), conforme necessidade do evento, 
podendo ocorrer de forma concomitante. A arte será fornecida pela UFSM.LOTE MÍNIMO 
PARA EMISSÃO DO EMPENHO: 20 UNIDADES
Encaminhar amostra da camiseta.
As camisetas deverão ser entregues na UFSM sem custo adicional.

3.000,00 _______________ _____________Unidade

2 Confecção de camisetas brancas manga curta, algodão 30 fios penteado, gola careca, 
impressão frente em serigrafia, em três cores, no tamanho 25cm x 13cm e impressão 
costa em serigrafia, duas cores,  no tamanho 18cm x 8cm. Os tamanhos P, M, G, GG, 
EG, EGG e quantidades serão definidas no pedido(empenho), conforme necessidade do 
evento, podendo ocorrer de forma concomitante. A arte será fornecida pela UFSM.LOTE 
MÍNIMO PARA EMISSÃO DO EMPENHO: 20 UNIDADES
Encaminhar amostra da camiseta.
As camisetas deverão ser entregues na UFSM sem custo adicional.

3.000,00 _______________ _____________Unidade

3 Confecção de camisetas coloridas manga curta, malha poliviscose (67% poliéster e 33% 
viscose), gola careca, impressão frente em serigrafia, em três cores, no tamanho 25cm x 
13cm e impressão costa em serigrafia, duas cores, no tamanho 18cm x 8cm. Os 
tamanhos P, M, G, GG, EG, EGG e quantidades serão definidas no pedido(empenho), 
conforme necessidade do evento, podendo ocorrer de forma concomitante. A arte será 
fornecida pela UFSM. LOTE MÍNIMO PARA EMISSÃO DO EMPENHO: 20 UNIDADES
Encaminhar amostra da camiseta.
As camisetas deverão ser entregues na UFSM sem custo adicional.

4.000,00 _______________ _____________Unidade

4 Confecção de camisetas brancas manga curta, malha poliviscose (67% poliéster e 33% 
viscose), gola careca, impressão frente em serigrafia, em três cores, no tamanho 25cm x 
13cm e impressão costa em serigrafia, duas cores, no tamanho 18cm x 8cm. Os 
tamanhos P, M, G, GG, EG, EGG e quantidades serão definidas no pedido(empenho), 
conforme necessidade do evento, podendo ocorrer de forma concomitante. A arte será 
fornecida pela UFSM. LOTE MÍNIMO PARA EMISSÃO DO EMPENHO: 20 UNIDADES
Encaminhar amostra da camiseta.
As camisetas deverão ser entregues na UFSM sem custo adicional.

4.000,00 _______________ _____________Unidade

5 Confecção de camisa pólo colorida, modelo normal manga curta, em malha piquet 50% 3.000,00 _______________ _____________Unidade
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algodão e 50% poliester, gola polo com fechamento de 02 botões, impressão frente em 
logomarca silkadas em três cores, no tamanho 9cm x 3cm e impressão manga em 
logomarca silkadas em uma cor no tamanho 6cm x 3cm. Os tamanhos P, M, G, GG, EG, 
EGG e quantidades serão definidas no pedido(empenho), conforme necessidade do evento. 
A logomarca será fornecida pela UFSM. LOTE MÍNIMO PARA EMISSÃO DO EMPENHO: 
20 UNIDADES

 Encaminhar amostra da camiseta.  
As camisetas deverão ser entregues na UFSM sem custo adicional.

6 Confecção de camisa pólo branca, modelo normal manga curta, em malha piquet 50% 
algodão e 50% poliester, gola polo com fechamento de 02 botões, impressão frente em 
logomarca silkadas em três cores, no tamanho 9cm x 3cm e impressão manga em 
logomarca silkadas em uma cor no tamanho 6cm x 3cm. Os tamanhos P, M, G, GG, EG, 
EGG e quantidades serão definidas no pedido(empenho), conforme necessidade do evento, 
podendo ocorrer de forma concomitante. A logomarca será fornecida pela UFSM. 
Encaminhar amostra da camiseta.
As camisetas deverão ser entregues na UFSM sem custo adicional.    
 Lote mínimo para emissão empenho: 20 unidades.                              

5.000,00 _______________ _____________Unidade

7 Pasta PVC transparente com espessura de 0,20mm, com zip zap, lateral em solda 
eletrônica, no tamanho 37cm x 5cm x 27cm(LxPxH), com impressão em 02 cores, no 
tamanho 35,0cm x 10cm, em serigrafia. As quantidades serão definidas no 
pedido(empenho), conforme necessidade do evento, podendo ocorrer de forma 
concomitante. A arte será fornecida pela UFSM. As pastas deverão ser entregues na 
UFSM sem custo adicional. Encaminhar amostra da pasta.
Lote mínimo para emissão empenho 20 unidades.

2.000,00 _______________ _____________Unidade

8 Ecobags (sacola ecológica) de algodão cru, no tamanho 37cm x 33cm (HxL), com 
impressão em 04 cores no tamanho 25cm x 10cm em serigrafia. Alça do mesmo tecido da 
ecobags com altura aproximada de 25cm e comprimento de 50cm. Gramatura 165g/m2. As 
quantidades serão definidas no pedido(empenho), conforme necessidade do evento, 
podendo ocorrer de forma concomitante. A serigrafia será fornecida pela UFSM. As 
ecobags deverão ser entregues na UFSM sem custo adicional.
Lote mínimo para emissão empenho: 20 unidades.
Enviar amostra da ecobag.

15.000,00 _______________ _____________Unidade
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______/______/_______

Informar:

Razão Social da Empresa:

CNPJ: __________________________________________

Razão Social da Empresa:

Endereço, Local e Estado: _______________________________________________________________________________________________________________________

Cep: __________________________ Fone/Fax: _______________________________ Telex: _______________________________

Nome do Banco: __________________________________ Nome da Agência: _____________________________________ Número da Agência: ___________________

Número Conta Bancária: __________________________________ Data:

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assinatura

_______________________________________________________________________________________________________________________


