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ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS
UNID
ITEM
LOTE 01
Beca ou Veste Talar - (P, M ou G) - Beca ou
Veste Talar modelo Francês (universal)
confeccionada em seda leve e/ou poliésler de
microfihra 100% (cem por cento), cor preta,
fechamento frontal em Vclcro com alamares
frontais pretos, renda branca nos punhos (04
cm). Sobre manga até a altura dos cotovelos.
Capa traseira até a altura da cintura. Costura
com elástico para ajuste na altura da cintura.
Comprimento aproximado de um palmo
Unidade
01
acima dos tornozelos (sob medida para o
Membro usuário) e o cordão vermelho
(borla) com 02 (dois) pingentes de
passamanaria com regulador. Modelo
conforme sugerido no anexo V I I . A peça
deverá vir acompanhada de etiqueta interna
em tayger, com espaço para aposição do
nome do membro e instruções de lavagem e
conservação
do
tecido,
conforme
determinação do INMETRO.
Beca ou Veste Talar de Gala - (P, M ou G) Beca ou Veste Talar de Gala confeccionada
em seda leve e/ou microfibra 100% (cem por
02 cento) poliéster, gramatura 220gr, cor preta, Unidade
com as seguintes características: frente com
fechamento de 1 0 (dez) botões pretos
superfície arredondada, sobre manga até a
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VALOR
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TOTAL

360,00

18.000,00

380,00

7.600,00
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1 altura dos cotovelos, magas compridas com
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acabamento em renda branca no punho
(largura 04 cm). Abertura na lateral para
acesso aos bolsos na altura da cintura. Capa
traseira até a altura da cintura. Semicobertura
frontal, finalizada com dobra no formato de
estola, até altura tornozelos (conforme
fotografia n° 03). Cordão vermelho (borla)
com 02 (dois) pingentes de passamanaria
com regulador. Faixa vermelha em Cetin,
costurada na beca, no formato de cinto, 12
cm de largura, encaixe de fecho cm gancho,
com acabamento frontal e central contendo
fivela especial cromada grande ( 1 3 cm),
transpassada pela faixa, conforme ilustração
contida na fotografia n° 04. Modelos
conforme sugerido nos anexos 1 e II. A peça
deverá vir acompanhada de etiqueta interna,
contendo instruções de lavagem, conservação
do tecido, CNPJ da empresa e o tamanho da
peça fabricada (P, M ou G).
VLR TOTAL DOS PRODUTOS
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A validade desta proposta é de 15 dias

Rio Branco - Acre, 28 de JUNHO de 2017.
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