
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000057/2017

SCLAN MALHAS LTDA EPP

CNPJ:  32.468.738/0001-74

RUA JOSÉ DE SOUZA FERNANDES, 59 - Gilberto Machado - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP:
29303265

ANEXO - TERMO Nº 000057/2017 -  SEQUÊNCIA  N°000001915

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000028/2017 001002/2017

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOLocal

MarcaItem

CAMISA ADULTO TAM. (G) - AZUL (COMUM PARA
EVENTOS)
específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com toque
de pv; cor azul; gola redonda; mangas curtas; arte com
pintura em silk screen, frente e costas tamanho padrão de
uma folha a4; tamanho g (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
secretaria municipal de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura de iúna.

998,00100,00 9,98UN001 SCLAN045

CAMISA ADULTO TAM. (GG) - AZUL (COMUM PARA
EVENTOS)
específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com toque
de pv; cor azul; gola redonda; mangas curtas;  arte com
pintura em silk screen, frente e costas tamanho padrão de
uma folha a4; tamanho gg (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
secretaria municipal de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura de iúna.

998,00100,00 9,98UN001 SCLAN048

CAMISA ADULTO TAM. (M) - AZUL (COMUM PARA
EVENTOS)
específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com toque
de pv; cor branca; gola redonda; mangas curtas; arte com
pintura em sublimação, frente e costas, tamanho padrão de
uma folha a4; tamanho m (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
secretaria municipal de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura de iúna.

998,00100,00 9,98UN001 SCLAN051

CAMISA ADULTO TAM. (P) - AZUL (COMUM PARA
EVENTOS)
específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com toque
de pv; cor azul; gola redonda; mangas curtas;  arte com
pintura em silk screen, frente e costas tamanho padrão de
uma folha a4; tamanho p (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
secretaria municipal de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura de iúna.

998,00100,00 9,98UN001 SCLAN054

CAMISA ADULTO TAM. (G) - ROSA (COMUM PARA
EVENTOS)
específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com toque
de pv; cor rosa; gola redonda; mangas curtas;  arte com
pintura em silk screen, frente e costas tamanho padrão de
uma folha a4; tamanho g (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
secretaria municipal de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura de iúna.

999,00100,00 9,99UN003 SCLAN047
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
CAMISA ADULTO TAM. (GG) - ROSA (COMUM PARA
EVENTOS)
específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com toque
de pv; cor branca; gola redonda; mangas curtas; arte com
pintura em sublimação, frente e costas, tamanho padrão de
uma folha a4; específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com toque
de pv; cor rosa; gola redonda; mangas curtas;  arte com
pintura em silk screen, frente e costas tamanho padrão de
uma folha a4; tamanho gg (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
secretaria municipal de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura de iúna.

999,00100,00 9,99UN003 SCLAN050

CAMISA ADULTO TAM. (M) - ROSA (COMUM PARA
EVENTOS)
específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com toque
de pv; cor rosa; gola redonda; mangas curtas;  arte com
pintura em silk screen, frente e costas tamanho padrão de
uma folha a4; tamanho m (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
secretaria municipal de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura de iúna.

999,00100,00 9,99UN003 SCLAN053

CAMISA ADULTO TAM. (P) - ROSA (COMUM PARA
EVENTOS)
específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com toque
de pv; cor branca; gola redonda; mangas curtas; arte com
pintura em sublimação, frente e costas, tamanho padrão de
uma folha a4; tamanho g (infantil).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
secretaria municipal de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura de iúna.

999,00100,00 9,99UN003 SCLAN056

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              7.988,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              7.988,00

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

CAMISA ADULTO TAM. (G) - AZUL (COMUM PARA
EVENTOS)
específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com toque
de pv; cor azul; gola redonda; mangas curtas; arte com
pintura em silk screen, frente e costas tamanho padrão de
uma folha a4; tamanho g (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
secretaria municipal de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura de iúna.

998,00100,00 9,98UN001 SCLAN037

CAMISA ADULTO TAM. (GG) - AZUL (COMUM PARA
EVENTOS)
específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com toque
de pv; cor azul; gola redonda; mangas curtas;  arte com
pintura em silk screen, frente e costas tamanho padrão de
uma folha a4; tamanho gg (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
secretaria municipal de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura de iúna.

998,00100,00 9,98UN001 SCLAN038

CAMISA ADULTO TAM. (M) - AZUL (COMUM PARA
EVENTOS)
específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com toque
de pv; cor branca; gola redonda; mangas curtas; arte com

1.996,00200,00 9,98UN001 SCLAN039
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
pintura em sublimação, frente e costas, tamanho padrão de
uma folha a4; tamanho m (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
secretaria municipal de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura de iúna.

CAMISA ADULTO TAM. (P) - AZUL (COMUM PARA
EVENTOS)
específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com toque
de pv; cor azul; gola redonda; mangas curtas;  arte com
pintura em silk screen, frente e costas tamanho padrão de
uma folha a4; tamanho p (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
secretaria municipal de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura de iúna.

998,00100,00 9,98UN001 SCLAN040

CAMISA ADULTO TAM. (G) - ROSA (COMUM PARA
EVENTOS)
específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com toque
de pv; cor rosa; gola redonda; mangas curtas;  arte com
pintura em silk screen, frente e costas tamanho padrão de
uma folha a4; tamanho g (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
secretaria municipal de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura de iúna.

999,00100,00 9,99UN003 SCLAN041

CAMISA ADULTO TAM. (GG) - ROSA (COMUM PARA
EVENTOS)
específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com toque
de pv; cor branca; gola redonda; mangas curtas; arte com
pintura em sublimação, frente e costas, tamanho padrão de
uma folha a4; específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com toque
de pv; cor rosa; gola redonda; mangas curtas;  arte com
pintura em silk screen, frente e costas tamanho padrão de
uma folha a4; tamanho gg (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
secretaria municipal de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura de iúna.

999,00100,00 9,99UN003 SCLAN042

CAMISA ADULTO TAM. (M) - ROSA (COMUM PARA
EVENTOS)
específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com toque
de pv; cor rosa; gola redonda; mangas curtas;  arte com
pintura em silk screen, frente e costas tamanho padrão de
uma folha a4; tamanho m (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
secretaria municipal de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura de iúna.

1.998,00200,00 9,99UN003 SCLAN043

CAMISA ADULTO TAM. (P) - ROSA (COMUM PARA
EVENTOS)
específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com toque
de pv; cor branca; gola redonda; mangas curtas; arte com
pintura em sublimação, frente e costas, tamanho padrão de
uma folha a4; tamanho g (infantil).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
secretaria municipal de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura de iúna.

999,00100,00 9,99UN003 SCLAN044

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              9.985,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              9.985,00

00009 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00563 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOLocal

MarcaItem

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
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CAMISA ADULTO TAM. (G) - AZUL (COMUM PARA
EVENTOS)
específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com toque
de pv; cor azul; gola redonda; mangas curtas; arte com
pintura em silk screen, frente e costas tamanho padrão de
uma folha a4; tamanho g (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
secretaria municipal de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura de iúna.

3.493,00350,00 9,98UN001 SCLAN027

CAMISA ADULTO TAM. (GG) - AZUL (COMUM PARA
EVENTOS)
específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com toque
de pv; cor azul; gola redonda; mangas curtas;  arte com
pintura em silk screen, frente e costas tamanho padrão de
uma folha a4; tamanho gg (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
secretaria municipal de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura de iúna.

3.493,00350,00 9,98UN001 SCLAN029

CAMISA ADULTO TAM. (M) - AZUL (COMUM PARA
EVENTOS)
específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com toque
de pv; cor branca; gola redonda; mangas curtas; arte com
pintura em sublimação, frente e costas, tamanho padrão de
uma folha a4; tamanho m (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
secretaria municipal de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura de iúna.

3.493,00350,00 9,98UN001 SCLAN031

CAMISA ADULTO TAM. (G) - ROSA (COMUM PARA
EVENTOS)
específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com toque
de pv; cor rosa; gola redonda; mangas curtas;  arte com
pintura em silk screen, frente e costas tamanho padrão de
uma folha a4; tamanho g (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
secretaria municipal de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura de iúna.

3.496,50350,00 9,99UN003 SCLAN028

CAMISA ADULTO TAM. (GG) - ROSA (COMUM PARA
EVENTOS)
específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com toque
de pv; cor branca; gola redonda; mangas curtas; arte com
pintura em sublimação, frente e costas, tamanho padrão de
uma folha a4; específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com toque
de pv; cor rosa; gola redonda; mangas curtas;  arte com
pintura em silk screen, frente e costas tamanho padrão de
uma folha a4; tamanho gg (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
secretaria municipal de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura de iúna.

3.496,50350,00 9,99UN003 SCLAN030

CAMISA ADULTO TAM. (M) - ROSA (COMUM PARA
EVENTOS)
específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com toque
de pv; cor rosa; gola redonda; mangas curtas;  arte com
pintura em silk screen, frente e costas tamanho padrão de
uma folha a4; tamanho m (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
secretaria municipal de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura de iúna.

3.496,50350,00 9,99UN003 SCLAN032

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              20.968,50

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              20.968,50
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

00016 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00433 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALLocal

MarcaItem

CAMISA ADULTO TAM. (G) - AZUL (COMUM PARA
EVENTOS)
específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com toque
de pv; cor azul; gola redonda; mangas curtas; arte com
pintura em silk screen, frente e costas tamanho padrão de
uma folha a4; tamanho g (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
secretaria municipal de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura de iúna.

998,00100,00 9,98UN001 SCLAN014

CAMISA ADULTO TAM. (GG) - AZUL (COMUM PARA
EVENTOS)
específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com toque
de pv; cor azul; gola redonda; mangas curtas;  arte com
pintura em silk screen, frente e costas tamanho padrão de
uma folha a4; tamanho gg (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
secretaria municipal de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura de iúna.

998,00100,00 9,98UN001 SCLAN015

CAMISA ADULTO TAM. (M) - AZUL (COMUM PARA
EVENTOS)
específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com toque
de pv; cor branca; gola redonda; mangas curtas; arte com
pintura em sublimação, frente e costas, tamanho padrão de
uma folha a4; tamanho m (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
secretaria municipal de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura de iúna.

998,00100,00 9,98UN001 SCLAN013

CAMISA ADULTO TAM. (P) - AZUL (COMUM PARA
EVENTOS)
específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com toque
de pv; cor azul; gola redonda; mangas curtas;  arte com
pintura em silk screen, frente e costas tamanho padrão de
uma folha a4; tamanho p (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
secretaria municipal de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura de iúna.

998,00100,00 9,98UN001 SCLAN012

CAMISA ADULTO TAM. (G) - ROSA (COMUM PARA
EVENTOS)
específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com toque
de pv; cor rosa; gola redonda; mangas curtas;  arte com
pintura em silk screen, frente e costas tamanho padrão de
uma folha a4; tamanho g (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
secretaria municipal de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura de iúna.

999,00100,00 9,99UN003 SCLAN010

CAMISA ADULTO TAM. (GG) - ROSA (COMUM PARA
EVENTOS)
específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com toque
de pv; cor branca; gola redonda; mangas curtas; arte com
pintura em sublimação, frente e costas, tamanho padrão de
uma folha a4; específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com toque
de pv; cor rosa; gola redonda; mangas curtas;  arte com
pintura em silk screen, frente e costas tamanho padrão de
uma folha a4; tamanho gg (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela

999,00100,00 9,99UN003 SCLAN011
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secretaria municipal de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura de iúna.

CAMISA ADULTO TAM. (M) - ROSA (COMUM PARA
EVENTOS)
específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com toque
de pv; cor rosa; gola redonda; mangas curtas;  arte com
pintura em silk screen, frente e costas tamanho padrão de
uma folha a4; tamanho m (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
secretaria municipal de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura de iúna.

999,00100,00 9,99UN003 SCLAN009

CAMISA ADULTO TAM. (P) - ROSA (COMUM PARA
EVENTOS)
específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com toque
de pv; cor branca; gola redonda; mangas curtas; arte com
pintura em sublimação, frente e costas, tamanho padrão de
uma folha a4; tamanho g (infantil).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
secretaria municipal de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura de iúna.

999,00100,00 9,99UN003 SCLAN008

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              7.988,00

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              7.988,00

SCLAN MALHAS LTDA EPP:                        46.929,50
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