
ANEXO II 

Aquisição de abrigos, camisetas e uniformes para uso das crianças, adolescentes e 

idosos, integrantes dos projetos sociais desenvolvidos junto ao CRAS, coordenados pela 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 

Item Quant. Unid. Descrição 

1 40 Unid. CONJUNTO ABRIGO em seletel peletizado composto por uma jaqueta na cor 

verde com três listras sobre as mangas e ombro de 2cm de largura cada listra na cor 

bege e com três listras nas laterais do corpo, zíper frontal na jaqueta personalizado 

com o logo da Prefeitura Municipal de Três de Maio, da Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Social, CRAS (coloridos) e MDS (em branco), e uma calça 

na cor verde com três listras nas laterais, um bolso traseiro e mais dois frontais e 

personalizada com os mesmos brasões da jaqueta, conforme modelo constante no 

Anexo IX. Modelagem infantil, distribuídas nos tam. P, M e G. O tamanho poderá 

variar sendo que a empresa vencedora deverá comparecer para fazer a prova. 

VERBA: SCFV – 2076 – 1239 - 339030 

2 10 Unid. CAMISETA MANGA CURTA em poliviscose verde militar, com três listras sobre 

as mangas e ombro de 2cm de largura cada listra na cor bege, personalizado com os 

brasões da Prefeitura Municipal, Secretaria de Desenvolvimento Social, MDS e 

CRAS sendo o da Secretaria na frente e os demais nas costas, todos coloridos. 

Com a escrita GRUPO DE DANÇAS ANITAS NA MELHOR IDADE (na cor 

branca) em 5 camisetas e a escrita CORAL A ARTE DE CANTAR NA MELHOR 

IDADE (na cor branca) nas demais. Modelagem adulto, distribuídas nos tam. P, M e 

G, GG e XG. O tamanho poderá variar sendo que a empresa vencedora deverá 

comparecer para fazer a prova. Modelo constante no Anexo IX. 

VERBA – SCFV 2074 1239 339030: 

3 10 Unid. CONJUNTO ABRIGO em seletel peletizado composto por uma jaqueta na cor 

verde com três listras sobre as mangas e ombro de 2cm de largura cada listra na cor 

bege e com 3 listras nas laterais do corpo, zíper frontal na jaqueta com os brasões 

da Prefeitura Municipal de Três de Maio, da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social, MDS e CRAS, sendo o da Secretaria na frente colorido e 

os demais nas costas coloridos também com a escrita (na cor branca) GRUPO DE 

DANÇA ANITAS NA MELHOR IDADE em 5 unidades e a escrita (na cor branca) 

CORAL A ARTE DE CANTAR NA MELHOR IDADE no restante, e uma calça 

na cor verde com 3 listras nas laterais, um bolso traseiro e mais dois frontais e 



personalizada, conforme modelo constante no Anexo IX. Modelagem adulto, 

distribuídas nos tam. P, M, G, GG e XG. O tamanho poderá variar sendo que a 

empresa vencedora deverá comparecer para fazer a prova. 

VERBA: SCFV – 2074 – 1239 - 339030 

4 40 Unid. CAMISETA MANGA CURTA em poliviscose verde militar, com três listras sobre 

as mangas e ombro de 2cm de largura cada listra na cor bege, personalizado com os 

brasões da Prefeitura Municipal, Secretaria de Desenvolvimento Social, MDS e 

CRAS, sendo o da Secretaria na frente e os demais nas  costas, todos coloridos. 

Modelagem infantil, distribuídas nos tam. P, M e G. O tamanho poderá variar, sendo 

que a empresa vencedora deverá comparecer para fazer a prova. Modelo constante 

no Anexo IX. 

VERBA – SCFV – 2076-1239 - 339030 

5 40 Unid. CAMISETA MANGA LONGA em poliviscose verde militar, com três listras sobre 

as mangas e ombro de 2cm de largura cada listra na cor bege e com três listras nas 

laterais do corpo na cor bege, com punho de ribana verde militar, personalizado com 

os brasões da Prefeitura Municipal, Secretaria de Desenvolvimento Social, 

MDS e CRAS, sendo o da Secretaria na frente e os demais nas costas, todos 

coloridos. Modelagem infantil, distribuídas nos tam. P, M e G. O tamanho poderá 

variar sendo que a empresa vencedora deverá comparecer para fazer aprova. Modelo 

constante no Anexo IX. 

VERBA – SCFV – 2076-1239 - 339030 

6 40 Unid. CAMISETA MANGA CURTA em poliviscose cor amarelo ouro, personalizado 

com os brasões da Prefeitura Municipal, Secretaria de Desenvolvimento Social, 

MDS e CRAS, todos nas costas coloridos e na frente a escrita em destaque com letra 

maior “CAPOEIRA” em verde bandeira, todos coloridos. Modelagem infantil, 

distribuídas nos tam. P, M e G. O tamanho poderá variar sendo que a empresa 

vencedora deverá comparecer para fazer a prova. Modelo constante no Anexo IX. 

VERBA – SCFV – 2077-1239 - 339030 

7 40 Unid. CALÇA em malha colegial, na cor verde bandeira, com a escrita “CAPOEIRA” 

em amarelo ouro, em uma das pernas da calça, na parte frontal, na vertical. 

Modelagem infantil, distribuídas nos tam. P, M e G. O tamanho poderá variar, sendo 

que a empresa vencedora deverá comparecer para fazer a prova. Modelo constante 

no Anexo IX. 

VERBA – SCFV – 2077-1239 - 339030 

 


