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ITEM QUANTIDADE UNIDADE DESCRICAO

1 200 UN
Boné em microfibra com seis (6) gomos, com fechamento em velcro, personalizado com duas (2)
logomarcas, com uma (1) logomarca sulcada e uma (1) logomarca bordada.

2 500 UN
Garrafa Plástica aproximadamente 550 ml, tampa de rosca com bico em gel com logomarca frente e verso
em cores diversas.

3 30 UN

Bolsa para Maternidade com forro, 30 cm de altura e 40 cm de largura, 12 cm de profundidade. Em corino
fechamento em zíper com dois (2) cursores de nº seis (6), com duas alças de braço em nylon, com bolso
frontal, fechamento em zíper. Acabamento em vivo forrado com dois (2) bolsos laterais e com uma (1)
divisória interna.

4 6 UN
Mochila em nylon 600, com fechamento em zíper, com um bolso frontal, com logomarca e dois bolsos
laterais com zíper. Acabamento com vivo, com alças reguláveis reforçadas. Altura 45 cm, largura 30 cm,
profundidade 23 cm. Na cor marrom com bege.

5 60 UN

Mochila escolar tamanho P, 30 cm de altura, 25 cm de largura e 10 cm de profundidade, em nylon 900 ou
70 impermeável, com alça regulável para costas. Dois compartimentos ambos com fechamento em zíper,
sendo um compartimento frontal, com logotipo estampado em serigrafia o brasão do município de
Centenário + "PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO" + SMEC.

6 48 UN

Mochila escolar tamanho M, 36 cm de profundidade, em nylon 900 ou 70 impermeável, com alça de mão
regulável para costas. Dois compartimentos ambos com fechamento em zíper, sendo um compartimento
frontal com logotipo estampado em serigrafia o brasão do município de Centenário = "PREFEITURA
MUNICIPAL DE CENTENÁRIO" + SMEC.

7 50 UN

Mochila escolar tamanho G, 45 cm de altura, 32 cm de largura e 18 cm de profundidade, em nylon 900 ou
70 impermeável, com alça de mão e alça regulável para costas. Dois compartimentos ambos com
fechamento em zíper, sendo um compartimento frontal, com logotipo estampado em serigrafia o brasão
do município de Centenário + "PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO" + SMEC.

8 40 UN

Bolsa em Corino em corino com forro interno, bolso frontal e principal com fechamento em zíper,
acabamento em vivo forrado prata, com alça de mão, com compartimento interno para notebook +
divisórias para celular/canetas. Altura mínima 45 cm x Largura mínima 30 cm x profundida mínima de 10
cm. Todas na cor preta e bordado: brasão do município, com a inscrição "Prefeitura Municipal de
Centenário" - "SMEC"  -  "Nome professor"

9 80 UN
Estojo em Nylon 600  acabamento em viés, com um compartimento e fechamento em zíper medindo no
mínino 5 cm de altura, 22 cm de largura e 7 cm de profundidade.

10 100 UN
Estojo em Nylon 600 com um compartimento e fechamento em zíper medindo no mínimo 22 cm de
largura e 10 cm de altura.

11 650 UN
Cuia de Porongo média, com aproximadamente 14 cm, com pé de apoio, bucal queimado com gravação a
laser do brasão do município + "XV encontro de mulheres de Centenário/RS".

12 180 UN
Camiseta branca em PV - anti pilling com foto individual impressa na sublimação apenas um lado, em
tamanhos diversos.

13 300 UN Caneca Plástica para café com 2 logotipos em serigrafia.

14 30 UN
Crachá com no mínimo 5 cm de largura x 8cm de altura. Crachás com cordão de aproximadamente 50 cm
de comprimento e 1 cm de largura.
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