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ANEXO I - (LOTES)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Av. Evandi Américo Comarela, 385 -  Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Pregão Eletrônico Nº 000084/2022

04/01/2023   09:00

006153/2022

Expedição: 16/12/2022

Processo:Modalidade/Nº:

Abertura:

Item(*) Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca/Modelo

Lote LOTE 01

00001

CHAPEU TIPO SAFARI - Tamanho único;
confeccionado na cor azul marinho com abas de 8cm
para proteção do rosto; protetor na nuca; material de
confecção: tecido fpu 50+, que evita até 98% dos
raios uv; botões de pressão nas laterais, que
permitem que as abas fiquem soltas ou presas;
aberturas com tela e ilhós na copa para melhor
ventilação; corda externa regulável para o pescoço;
aplicação das marcas (artes) em silkscreen ou
bordado na parte frontal e traseira; logotipos em
negativo na cor branca.

80,0UND00041513

80,0Quantidade Valor Total do Lote

Item(*) Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca/Modelo

Lote LOTE 02

00002

COLETE TAMANHO G - Confeccionado em cor azul
marinho; modelo unissex; sem mangas;
confeccionado em tecido do tipo ripstop contendo
70% de poliéster e 30% de algodão; resistente ao uso
e às lavagens, conservando a cor; fechamento
frontal com zíper; com 04 bolsos dianteiros (sendo 2
bolsos superiores com fechamento em velcro e com
aba e 02 bolsos localizados na parte inferior com
fechamento em velcro e com aba); aplicação das
marcas (artes) em silkscreen ou bordado no bolso
superior esquerdo frontal e nas costas; logotipos em
negativo na cor branca.

30,0UND00041510

00003

COLETE TAMANHO GG - Confeccionado em cor azul
marinho; modelo unissex; sem mangas;
confeccionado em tecido do tipo ripstop contendo
70% de poliéster e 30% de algodão; resistente ao uso
e às lavagens, conservando a cor; fechamento
frontal com zíper; com 04 bolsos dianteiros (sendo 2
bolsos superiores com fechamento em velcro e com
aba e 02 bolsos localizados na parte inferior com
fechamento em velcro e com aba); aplicação das
marcas (artes) em silkscreen ou bordado no bolso
superior esquerdo frontal e nas costas; logotipos em
negativo na cor branca.

5,0UND00041511

00004

COLETE TAMANHO M - Confeccionado em cor azul
marinho; modelo unissex; sem mangas;
confeccionado em tecido do tipo ripstop contendo
70% de poliéster e 30% de algodão; resistente ao uso
e às lavagens, conservando a cor; fechamento
frontal com zíper; com 04 bolsos dianteiros (sendo 2
bolsos superiores com fechamento em velcro e com
aba e 02 bolsos localizados na parte inferior com
fechamento em velcro e com aba); aplicação das
marcas (artes) em silkscreen ou bordado no bolso
superior esquerdo frontal e nas costas; logotipos em
negativo na cor branca.

50,0UND00041509

00005

COLETE TAMANHO XG - Confeccionado em cor azul
marinho; modelo unissex; sem mangas;
confeccionado em tecido do tipo ripstop contendo
70% de poliéster e 30% de algodão; resistente ao uso
e às lavagens, conservando a cor; fechamento
frontal com zíper; com 04 bolsos dianteiros (sendo 2
bolsos superiores com fechamento em velcro e com

4,0UND00041512
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aba e 02 bolsos localizados na parte inferior com
fechamento em velcro e com aba); aplicação das
marcas (artes) em silkscreen ou bordado no bolso
superior esquerdo frontal e nas costas; logotipos em
negativo na cor branca.

89,0Quantidade Valor Total do Lote

Item(*) Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca/Modelo

Lote LOTE 03

00006

MOCHILA - Com aprox. 48 cm de altura por 33 cm de
largura e 12 cm de profundidade; confeccionada em
nylon “rip stop”; impermeável; na cor azul marinho;
com tiras de compressão nas laterais; duas alças
anatômicas acolchoadas com regulagem de altura;
revestimento acolchoado para região dorsal; um
compartimento principal com fechamento em zíper
preto de metal nº8 com dois cursores com puxador
vivo encapado; um compartimento auxiliar com
fechamento em zíper preto de metal nº8 com um
cursor com puxador vivo encapado; um
compartimento interno acolchoado para
notebook/tablet (dentro do compartimento principal);
dois bolsos laterais em tela para carregar garrafa de
água; tecido revestido internamente com poliuretano,
resistente à água; aplicação das marcas (artes) em
silkscreen ou bordado; logotipos em negativo na cor
branca.

80,0UND00041514

80,0Quantidade Valor Total do Lote

Valor Total Geral
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