
ITEM DESCRIÇÃO QTDE CIA DO UNIFORME UNIFORMES DF
CARLOS EDUARDO DA 

SILVA - ME
HF UNIFORMES MEDIA MEDIANA TOTAL

1

MACACÃO. Material: em brim sarja 3/1, 

100% algodão, características adicionais: 

gramatura mínima 270m², com elástico na 

parte traseira da cintura, de mangas 

curtas e abertura frontal com botões, com 

08 (oito) bolsos, sendo 03 (três) frontais, 

01 (um) na parte superior,  02 (dois) 

inferiores e 02 (dois) traseiros. Com 

dizeres e logomarca conforme pedido do 

órgão solicitante. Tamanho “P”.

15 199,00R$                   72,00R$                         65,00R$                             82,00R$                         104,5000R$                       77,00R$                         1.155,00R$                          

2

MACACÃO. Material: em brim sarja 3/1, 

100% algodão, características adicionais: 

gramatura mínima 270m², com elástico na 

parte traseira da cintura, de mangas 

curtas e abertura frontal com botões, com 

08 (oito) bolsos, sendo 03 (três) frontais, 

01 (um) na parte superior,  02 (dois) 

inferiores e 02 (dois) traseiros. Com 

dizeres e logomarca conforme pedido do 

órgão solicitante. Tamanho “M”.

30 199,00R$                   72,00R$                         65,00R$                             82,00R$                         104,5000R$                       77,00R$                         2.310,00R$                          

3

MACACÃO. Material: em brim sarja 3/1, 

100% algodão, características adicionais: 

gramatura mínima 270m², com elástico na 

parte traseira da cintura, de mangas 

curtas e abertura frontal com botões, com 

08 (oito) bolsos, sendo 03 (três) frontais, 

01 (um) na parte superior,  02 (dois) 

inferiores e 02 (dois) traseiros. Com 

dizeres e logomarca conforme pedido do 

órgão solicitante. Tamanho “G”.

40 199,00R$                   72,00R$                         65,00R$                             82,00R$                         104,5000R$                       77,00R$                         3.080,00R$                          

4

MACACÃO. Material: em brim sarja 3/1, 

100% algodão, características adicionais: 

gramatura mínima 270m², com elástico na 

parte traseira da cintura, de mangas 

curtas e abertura frontal com botões, com 

08 (oito) bolsos, sendo 03 (três) frontais, 

01 (um) na parte superior,  02 (dois) 

inferiores e 02 (dois) traseiros. Com 

dizeres e logomarca conforme pedido do 

órgão solicitante. Tamanho “GG”.

5 199,00R$                   75,00R$                         65,00R$                             82,00R$                         105,2500R$                       78,50R$                         392,50R$                             

5

JALECO. Tecido Oxford, aplicação: para 

uso na área alimentícia, na cor branca, 

características adicionais: Com gola e 

manga curta, tamanho: “M”.

50 69,00R$                     25,00R$                         17,40R$                             25,50R$                         34,2250R$                         25,25R$                         1.262,50R$                          

6

JALECO. Tecido Oxford, aplicação: para 

uso na área alimentícia, na cor branca, 

características adicionais: Com gola e 

manga curta, tamanho: “G”.

50 69,00R$                     25,00R$                         17,40R$                             25,50R$                         34,2250R$                         25,25R$                         1.711,25R$                          

*Para o calculo do orçamento estimado, foi considerado a mediana dos itens 1 a 4 e a média do item 5. 

ORÇAMENTO 

ESTIMADO*  R$                         9.911,25 
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