
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000054/2017

UNHA & COR LTDA

CNPJ:  17.513.233/0002-71

RUA LOURIVAL CHAGAS, 413 - GRAGERU - Aracaju - SE - CEP: 49025390

ANEXO - TERMO Nº 000054/2017 -  SEQUÊNCIA  N°000001912

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000023/2017 001323/2016

00016 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00433 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALLocal

MarcaItem

KIT DE AUTO ESTIMA DA BELEZA FEMININA - COM
EMBALAGEM EM PAPEL CELOFANE

o kit deverá ser entregue devidamente embalado de forma
que todos os itens fiquem juntos  utilizando papel celofane e
laço mágico

itens:
- 01 desodorante roll on
do tipo floral feminino
frasco contendo 65 ml
sem álcool

- 01 batom labial
em cores diversas e bem pigmentadas
textura cremosa e com embalagem resistente
medidas aproximadas: 7 5 cm de altura e 2 cm de largura
peso aproximado 3 5 g
padrão de qualidade do produto deve ser igual ou superior
às marcas: vult  monange  garnier e colorama

- 01 pó compacto
nas cores: bege médio  tropicana médio e café médio
medidas aproximadas: 2 cm de altura e 7 9 cm de largura
peso aproximado 9 g
padrão de qualidade do produto deve ser igual ou superior
às marcas: vult  monange  garnier e colorama

- 01 lixa para unha
medidas aproximadas: 14 cm de altura e 6 cm de largura
peso aproximado 18 g

- 01 shampoo para cabelos normais
com propriedades para fortalecer e alisar a fibra capilar
com máxima força anti - queda
frasco com 200 ml
medidas aproximadas: 16 9 cm de altura e 6 7 cm de largura
padrão de qualidade do produto deve ser igual ou superior
às marcas: monange  garnier e colorama

- 01 lápis para olho com pincel esfumador
na cor preto
textura macia
peso aproximado 20 g
padrão de qualidade do produto deve ser igual ou superior
às marcas: vult  monange  garnier e colorama

- 01 esmalte para unha
frasco contendo 8 ml
nas cores: roxo  rosa e marrom
qualidade do produto deve ser igual ou superior às marcas:
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vult  monange  garnier e colorama

- 01 condicionador para cabelos normais
com propriedades para fortalecer e alisar a fibra capilar
frasco com 200 ml
medidas aproximadas: 14 4 cm de altura e 6 3 cm de largura
padrão de qualidade do produto deve ser igual ou superior
às marcas: monange  garnier e colorama

- 01 hidratante corporal
contendo colágeno  elastina  agentes hidratantes
hipoalergênico
nas fragrâncias: iogurte com aveia  flor de cerejeira e
extrato de algodão
frasco com 400 ml
padrão de qualidade do produto deve ser igual ou superior
às marcas: monange  garnier e colorama

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              11.200,00

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              11.200,00

UNHA & COR LTDA:                        11.200,00
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