
ITEM Material Tipo Unidade QTD
Valor 

Unitario 

Valor 

TOTAL

1

Camisas p/ Supervisor/ 

Professores/  

Coordenador/Auxiliares 

/Estagiários (3 para cada)

Camisa em piquê dry micro na cor azul com gola azul 

marinho em formato v, viés nas mangas na cor azul 

marinho, fechamento lateral com ponto cadeia, bainha 

com 2 cm de largura com acabamento interno,levando 

a logomarca do programa na frente e no lado esquerdo 

no tamanho de 10cm, a logomarca da sudesb e do 

governo nas costas lado a lado, centralizado  no 

tamanho de 10cm cada marca.As marcas serão 

impressas em silkescren.  

UND 39          34,30       1.337,70 

2
Calça para professores  (3 

para cada)

em tecido tactel na cor azul marinho, com elástico 

regulável na cintura, modelo unisex, bolsos traseiros e 

nas laterais, com impressão das logomarcas em silk 

screen.

UND 15          29,30          439,50 

      1.777,20 

ITEM Material                   Tipo Unidade QTD
Valor 

Unitario 

Valor 

TOTAL

1
Camisa do Aluno (2 para 

cada)

Camiseta  100% poliester na cor branca, com gola azul, 

tamanho de 17cm e a logomarca da sudesb e do 

governo nas costas lado a lado, centralizado  no 

tamanho de 10cm cada marca. As marcas serão 

impressas em silkscreen

UND 200          16,00       3.200,00 

2 Kimono (1 para cada)

Em sarja, alvejado branco, resistente e duravel, com 

varios reforcos (peitoral, costas, axilas, joelhos) sarja 

262 g/m2, acompanhando faixa preta resistente, com 

impressões na frente e costa do kimono

UND 200        105,00     21.000,00 

24.200,00    

ITEM Material                   Tipo Unidade QTD
Valor 

Unitario 

Valor 

TOTAL

1
Camisa do Aluno  (2 para 

cada)

Camiseta  100% poliester na cor branca, com gola azul, 

tamanho de 17cm e a logomarca da sudesb e do 

governo nas costas lado a lado, centralizado  no 

tamanho de 10cm cada marca. As marcas serão 

impressas em silkscreen

UND 200          16,00       3.200,00 

      3.200,00 

ITEM Material Tipo Unidade QTD
Valor 

Unitario 

Valor 

TOTAL

1
Camisas dos Alunos (2 

para cada) 

Camiseta  100% poliester na cor branca, com gola azul, 

tamanho de 17cm e a logomarca da sudesb e do 

governo nas costas lado a lado, centralizado  no 

tamanho de 10cm cada marca. As marcas serão 

impressas em silkscreen

UND 200          16,00       3.200,00 

2 Bermuda (2 para cada)
em tacktel com elástico e cordão na cor azul royal e 

impressões em silk screen
UND 200          18,00       3.600,00 

      6.800,00 

FUTEBOL - 200 alunos

TOTAL

TOTAL

TAEKWONDO - 200 alunos

GINÁSTICA - 200 alunos

TOTAL

TOTAL

UTILIZAR  PAPEL TIMBRADO DA ORGANIZAÇÃO

ANEXO XIII - DESPESAS DO PROJETO

UNIFORMES POR MODALIDADE

CAMISAS

RIBEIRA



ITEM Material Tipo Unidade QTD
Valor 

Unitario 

Valor 

TOTAL

1
Camisas dos Alunos (2 

para cada) 

Camiseta  100% poliester na cor branca, com gola azul, 

tamanho de 17cm e a logomarca da sudesb e do 

governo nas costas lado a lado, centralizado  no 

tamanho de 10cm cada marca. As marcas serão 

impressas em silkscreen

UND 200          16,00       3.200,00 

2 Calça  (1 para cada)

 Em brim, com elástico na cintura criança, com 

impressões na perna esquerda, na altura da coxa, 

conforme modelo.  As marcas serão impressas em 

silkescren e em policromia . 

UND 200          56,76     11.352,00 

    14.552,00 

50.529,20    

TOTAL

TOTAL GERAL

CAPOEIRA - 200 alunos


