
ANEXO I 

 

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO DO OBJETO 
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Conjunto 

Uniforme completo - Jardim A - EMEI Mundo Encantado -  Casaco 

de malha colegial (65% poliéster e 35% algodão), na cor vermelha, 
com punhos, listra nas laterais das mangas na cor branca e serigrafia 
com o logotipo da escola no lado esquerdo na parte frontal; Calça de 
malha colegial (65% poliéster 35% algodão), na cor vermelha, com 
listra nas laterais na cor branca; Bermuda de malha colegial (65% 
poliéster 35% algodão), na cor vermelha, com listra nas laterais na cor 
branca; Camiseta manga curta (67% poliéster 33% viscose), com 
logotipo na parte frontal no lado esquerdo, gola ribana, na cor branca; 
Camiseta manga longa com punho (67% poliéster 33% viscose), com 
logotipo na parte frontal no lado esquerdo, gola ribana, na cor branca. 
Tamanho 6 

2 6 Conjunto 

Uniforme completo - Jardim A - EMEI Mundo Encantado - Casaco 

de malha colegial (65% poliéster e 35% algodão), na cor vermelha, 
com punhos, listra nas laterais das mangas na cor branca e serigrafia 
com o logotipo da escola no lado esquerdo na parte frontal; Calça de 
malha colegial (65% poliéster 35% algodão), na cor vermelha, com 
listra nas laterais na cor branca; Bermuda de malha colegial (65% 
poliéster 35% algodão), na cor vermelha, com listra nas laterais na cor 
branca; Camiseta manga curta (67% poliéster 33% viscose), com 
logotipo na parte frontal no lado esquerdo, gola ribana, na cor branca; 
Camiseta manga longa com punho (67% poliéster 33% viscose), com 
logotipo na parte frontal no lado esquerdo, gola ribana, na cor branca. 
Tamanho 8 

3 4 Conjunto 

Uniforme completo - 1º ano do Ensino Fundamental - EMEFTI 20 
de Março - Casaco de malha colegial (65% poliéster e 35% algodão), 

na cor azul marinho, com punhos, listra nas laterais das mangas na cor 
azul celeste e serigrafia com o logotipo da escola no lado esquerdo na 
parte frontal; Calça de malha colegial (65% poliéster 35% algodão), na 
cor azul marinho, com listra nas laterais na cor celeste; Bermuda de 
malha colegial (65% poliéster 35% algodão), na cor azul marinho, com 
listra nas laterais na cor celeste;  Camiseta manga curta (67% poliéster 
33% viscose), com logotipo na parte frontal no lado esquerdo, gola 
ribana, na cor azul celeste; Camiseta manga longa com punho (67% 
poliéster 33% viscose), com logotipo na parte frontal no lado esquerdo, 
gola ribana, na cor azul celeste. Tamanho 8 

4 9 Conjunto 

Uniforme completo - 1º ano do Ensino Fundamental - EMEFTI 20 
de Março - Casaco de malha colegial (65% poliéster e 35% algodão), 

na cor azul marinho, com punhos, listra nas laterais das mangas na cor 
azul celeste e serigrafia com o logotipo da escola no lado esquerdo na 
parte frontal; Calça de malha colegial (65% poliéster 35% algodão), na 
cor azul marinho, com listra nas laterais na cor celeste; Bermuda de 
malha colegial (65% poliéster 35% algodão), na cor azul marinho, com 
listra nas laterais na cor celeste;  Camiseta manga curta (67% poliéster 
33% viscose), com logotipo na parte frontal no lado esquerdo, gola 
ribana, na cor azul celeste; Camiseta manga longa com punho (67% 
poliéster 33% viscose), com logotipo na parte frontal no lado esquerdo, 
gola ribana, na cor azul celeste. Tamanho 10 

5 3 Conjunto 

Uniforme completo - 1º ano do Ensino Fundamental - EMEFTI 20 
de Março - Casaco de malha colegial (65% poliéster e 35% algodão), 

na cor azul marinho, com punhos, listra nas laterais das mangas na cor 
azul celeste e serigrafia com o logotipo da escola no lado esquerdo na 
parte frontal; Calça de malha colegial (65% poliéster 35% algodão), na 
cor azul marinho, com listra nas laterais na cor celeste; Bermuda de 
malha colegial (65% poliéster 35% algodão), na cor azul marinho, com 
listra nas laterais na cor celeste;  Camiseta manga curta (67% poliéster 
33% viscose), com logotipo na parte frontal no lado esquerdo, gola 
ribana, na cor azul celeste; Camiseta manga longa com punho (67% 
poliéster 33% viscose), com logotipo na parte frontal no lado esquerdo, 
gola ribana, na cor azul celeste. Tamanho 12 



Prazo final para entrega dos itens: 27/01/2023, com prévio agendamento. 
Horário de Atendimento: segunda à sexta, das 7h30min às 11h30min e das 13h às 17h. 

Entrega a ser realizada na sede da Prefeitura Municipal de Linha Nova – Rua Henrique Spier, 2800 – Centro – Linha 
Nova. 
Telefone de Contato: (51) 3445-5045/5022 
Responsável: Alana Tamara Wolf 
Dúvidas e informações: 

Luciana Schneider Thiensen – Agente de contratação – compras@linhanova.rs.gov.br 
Suleica Wiederkehr Rüchel – Agente Público – licitacao@linhanova.rs.gov.br 
Alana Tamara Wolf – smec@linhanova.rs.gov.br 

 


