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MEMORIAL DESCRITIVO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 0006/2019

ANEXO I - PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

À Firma: C.N.P.J

Endereço: Inscrição:

Cidade: UF CEP: TELEFONE:

ITEM UN. QUANT. Descrição das Mercadorias ou Serviços Preço Unitário Preço Total Marca

1 CONJ 80,00 Cada conjunto é necessário ter:  23 Camisas de futebol tecido Dry Sport 100%
poliéster gramatura 120 gramas tramas entrelaçadas. 23 Calção de futebol tecido Dry
Sport  100% poliéster gramatura 120 gramas tramas entrelaçadas com elástico 4 cm e
cordão de poliéster para ajuste.  23 Pares de meiões indicado para atletas de futebol
que usam os tamanhos adultos que variam de 39 a 43 composto de poliéster, algodão,
poliamida e de elastodieno.  Processo impressão 100% digital, sublimação total sem
limites de estampas, modelo a escolher.

2 UN 350,00 Bolas de futebol oficial de campo material micro power, câmara: airbility, peso 410-
450, mioloslip system – removível e lubrificado, 32 gomos, de acordo com as regras
da modalidade.

3 UN 70,00 Bolas de futsal - confeccionada com PU ultra, acabamento a base de poliuretano (PU),
importado e revestimento externo metalizado, de 11 gomos são termo fundidos,
fazendo com que a bola tenha 0% de absorção de água, neogel (muito mais macia),
câmara arbility, para mior retenção de ar / miolo slip system, removível e lubrificado /
circunferência 61 a 64 cm / peso 410 a 440 gramas

Prazo para Pagamento:

null.

Validade da Proposta:

0 dias.

Prazo de Entrega:

null.

Valor Total:



ITEM UN. QUANT. Descrição das Mercadorias ou Serviços Preço Unitário Preço Total Marca

							Solicitamos apresentar propostas para fornecimento de materiais e / ou prestação de serviços e / ou execução de obras, conforme acima
especificado devolvendo preenchida e assinada até às 09:30:00 horas do dia 09/05/2019.

Valor TOTAL por extenso:

Cidade: Estado: Data:

Assinatura do Proponente


