
OOO Oü 

CAMISETAS E UNIFORMES CMPJ: 29.405.686/0001-82 · 

IMPERATRIZ-MA, 24 de fevereirode 2022 

A 

Prefeitu ra Municipal de Buritirana 129.405.686/0001 ~ 

. ..., 
l " ~ 

t · .. 
(.~). 

QUANT. 

l.852 

l.150 

1.852 

l.150 

Orçamento 

DISCRIMINAÇÃO 

Camiseta em malha Pv gola V de punho 
vermelha com detalhe branco I com detalhe na 
frente faixa vertical na cor azul royal e branca 

com lateral vermelha e manga com barra e 
costa vermelha com o brasão do Munícipio 
Pintado no peito esquerdo tamanhos de 2 

anos a 10 anos 
Camiseta em malha Pv gola V de punho 

vermelha com detalhe branco I com detalhe na 
frente faixa vertical na cor azul royal e branca 

com lateral vermelha e manga com barra e 
costa vermelha com o brasão do Munícipio 
Pintado no peito esquerdo tamanhos de 12 

anos a 14 anos 
Short ou short saia em e/anca colegial na cor 

vermelha com faixas azul e branca na vertical 1 
com o brasão do município pintado na perna 

esquerda I tamanhos de 2 anos a 10 anos 
Calça em e/anca colegial na cor vermelha com 
faixas azul e branca na vertica/1 com o brasão 
do município pintado na perna esquerda com 

bolso na parte de trás tamanhos de 12 anos a 
14 anos 

Total 

HELEN MAYRA SANTOS SALAZAR 
RUA DA IGREJA N' 25 VI LA LOBÃO 

CEP: 65.910-1 90 

I IMPE~ R-ANHAOj 

P. UNITÁRIO TOTALR$ 

R$ 
R$ 24150 

45.374100 

R$ 
R$29100 

33.350100 

R$28150 
R$ 

52.782100 

R$ 
R$ 35100 

40.250100 

R$ 
171.756100 

e-mail: denir.ss123@gmail.com - Tel.: (99) 98122-9713 
RUA DA IGREJA, 25 - VILA LOBÃO - CEP: 65910-190 - IMPERATRIZ - MARANHÃO 



A 

elé~ 
~~ 

"" ~ ~ 
(991 99'14'1-43'13 

telarteser,gr,,f-a2010@hotmaU.com 

Rua João Paulo Il, 162 - Vila Lobão 
CNPJ: 12.076.745/0001-13 

000010 

IMPERATRIZ-MA, 03 de março de 2022 

J PIIOM OCI ON~IS 
~~ 

Prefeitura Municipal de Buritirana 
CNPJ: 12 .076 .7 45/ 0001 - 13 
Antonio Alve.i de Sousa lu 11 ior 
CPF: 003.~~S .213-89-TTt ULAR 

Orçamento 

QUANT. DISCRIMINAÇÃO 
P. 

TOTALR$ 
UNITÁRIO 

1.852 

1.150 

1.852 

1.150 

Camiseta em malha Pv gola V de punho 
vermelha com detalhe branco , com detalhe na 
frente faixa vertical na cor azul royal e branca 

R$ 
com lateral vermelha e manga com barra e costa R$ 23,00 

42.596,00 
vermelha com o brasão do Munícipio Pintado no 
peito esquerdo tamanhos de 2 

anos a 1 O anos 

Camiseta em malha Pv gola V de punho 
vermelha com detalhe branco , com detalhe na 
frente faixa vertical na cor azul royal e branca 

R$ 
com lateral vermelha e manga com barra e costa R$ 27, 00 

31.050,00 
vermelha com o brasão do Munícipio 

Pintado no peito esquerdo tamanhos de 12 
anos a 14 anos 

Short ou short saia em e/anca colegial na cor 
vermelha com faixas azul e branca na vertical, 

R$ 27,00 
R$ 

com o brasão do municipio pintado na perna 50.004,00 
esquerda , tamanhos de 2 anos a 1 O anos 

Calça em e/anca colegial na cor vermelha com 
faixas azul e branca na vertical, com o brasão do 

R$ 
município pintado na perna esquerda com R$ 33,00 

37. 950,00 
bolso na parte de trás tamanhos de 12 anos a 14 

anos 

Total 
R$ 

161.600,00 
-

e~mail: te1arteserigrafia2010@hotmail.com - Tel.: (99) 99141-4313 
RUA JOÃO PAULO li, 162 - VILA LOBÃO - CEP: 65910-160 - IMPERATRIZ-



A 

IUGAS 
ESPORTE 
(â)bugasesporte 

000011 
(99) 99119-7468 
WANDERSON(BUGUELO) 

E- mail: wandersonmelo01@hotmall.com 
buguelocaldelrao hotmall.com 

Rua Almeres - n•s6 (entre ruas lplranga e Imperatriz) 
Parque das Estrelas - Imperatriz - Ma 

CNPJ: 32.358.325/0001-37 

IMPERATRIZ-MA, 04 de março de 2022 

Prefeitura Municipal de Buritirana ~ 

Orçamento 

QUANT. DISCRIMINAÇÃO 
Camiseta em malha Pv gola V de punho vermelha 
com detalhe branco , com detalhe na frente faixa 
vertical na cor azul royal e branca com lateral 

1.852 vermelha e manga com barra e costa vermelha com o 
brasão do Munícipio Pintado no peito esquerdo 
tamanhos de 2 

anos a 10anos 

Camiseta em malha Pv gola V de punho vermelha 
com detalhe branco , com detalhe na frente faixa 
vertical na cor azul royal e branca com lateral 

1.150 vermelha e manga com barra e costa vermelha com o 
brasão do Município 

Pintado no peito esquerdo tamanhos de 12anos 
a 14anos 

Short ou short saia em e/anca colegial na cor 

1.852 vermelha com faixas azul e branca na vertical , com o 
brasão do município pintado na perna 

esquerda , tamanhos de 2 anos a 10 anos 

Calça em e/anca colegial na cor vermelha comfaixas 
azul e branca na vertical, com o brasão do município 

1.150 pintado na perna esquerda com 
bolso na parte de trás tamanhos de 12 anos a14 anos 

Total 

SUGAS ESPORTE 
CNPJ 32 .35!!32510001 -37 
Rua ~r~et.da A nro 11 8 • Vil, Redenc.io 1 

(~'?) 9911 9 -7468 S) . 

P. UNITÁRIO TOTALR$ 

R$ R$ 24,00 44.448,00 

R$ 
R$ 28,25 32.487,50 

R$ 28,30 
R$ 

52.411,60 

R$ 
R$ 34,00 39.100,00 

R$ 
168.447, 10 



ITEM 

1 

2 

3 

4 

000 012 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PREÇO MÉDIO DE MERCADO 

OBJETO UNO QTD V. UNT V. TOTAL 
Camiseta em malha pv gola V de punho 
vennelha com detalhe branco, com detalhe na 
frente fa ixa vertica l na cor azul royal e branca 
com lateral venne lha e manga com barra e UND 1852 23 ,83 44 .133, 16 
costa vermelha com brasão do município 
pintado no peito esquerdo tamanhos de 2 anos 
àlOanos 
Camiseta em malha pv gola V de punho 
vennelha com detalhe branco, com detalhe na 
frente fa ixa vertica l na cor azu l roya l e branca 
com lateral vennelha e manga com barra e lJND 11 50 28,08 32.292,00 
costa vermelha com brasão do município 
pintado no peito esquerdo taman hos de 12 anos 
à 14 anos 
Short ou short saia com elanca colegial na cor 
vennelha com faixas azul e branca na vertica l, 
com brasão do município pintado na perna UND 1852 27,93 51.726,36 

esquerda, tamahos de 2 anos a 1 O anos 

Calça com elanca colegial na cor vemelha com 
faixas azu l e branca na vertical, com brasão do 
município pintado na perna esq uerda com UND 1150 34,00 39. 100,00 
bolso na parte de trás tamanhos de 12 anos a 14 
anos 

TOTAL 167.251 ,52 

Buritirana (MA) 04 de Março de 2022 

cretário Municipal de Educação 


