
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000019/2018

GRAFICA CENTRAL LTDA

CNPJ:  28.472.546/0001-64

AVENIDA  GETULIO VARGAS, 23 - Campo Grande - Cariacica - ES - CEP: 29146070

ANEXO - TERMO Nº 000019/2018 -  SEQUÊNCIA  N°000002007

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000001/2018 001895/2017

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00059 - SETOR DE RECURSOS HUMANOSLocal

MarcaItem

TICKET-FEIRA

descrição:
- confeccionado em papel couchê 115gr; colorido; medidas
de cada ticket 4,5 x 3 cm.

a quantidade que deverá vir na cartela será informada junto
com a arte gráfica elaborada pela administração municipal.

8.000,00
800000,0

0
0,01UN090 GCENTRAL017

SETOR DE RECURSOS HUMANOS:              8.000,00

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00435 - SETOR DE COMPRASLocal

MarcaItem

ENVELOPE PARA CORRESPONDÊNCIA

descrição:
-  frente impresso colorido, papel branco, 90 grs, 36cm x
25cm.
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

49,00100,00 0,49UN033 GCENTRAL210

SETOR DE COMPRAS:              49,00

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              8.049,00

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOLocal

MarcaItem

CARTAZ 4X0 (A1)

descrição:
- confecção de fotolito,
- impressão e acabamento de cartaz em qualidade
fotográfica,
- impressão 4x0 cores
- colorido frente,
- acabamento brilhante,
- em papel couchê 170 gramas,
- tamanho 66x96,
- impresso conforme arte final a ser enviada pela prefeitura
municipal de iúna.

3.831,715,00 766,34CEN019 GCENTRAL037

CARTAZ 4X0 (A2)

descrição:
- confecção de fotolito,
- impressão e acabamento de cartaz em qualidade
fotográfica,
- impressão 4x0 cores
- colorido frente,
- acabamento brilhante,
- em papel couchê 170 gramas,
- tamanho 40x60,

816,015,00 163,20CEN019 GCENTRAL038
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- impresso conforme arte final a ser enviada pela prefeitura
municipal de iúna.

CARTAZ4X0 (A3)

descrição:
- confecção de fotolito,
- impressão e acabamento de cartaz em qualidade
fotográfica,
- impressão 4x0 cores
- colorido frente,
- acabamento brilhante,
- em papel couchê 150 gramas,
- tamanho 30x40,
- impresso conforme arte final a ser enviada pela prefeitura
municipal de iúna.

1.406,845,00 281,37MIL019 GCENTRAL039

CARTILHA 8 PÁGINAS A5

descrição:
- confecção de fotolito,
- cartilha -  8 páginas,
- formato a5 fechado (21 x 15 cm),
- impressão 4/4 cores,
- capa papel couche 170g,
- miolo ap 75g,
- acabamento em corte simples, uma dobra e grampo canoa,
- impresso conforme arte final a ser enviada pela prefeitura
municipal de iúna.

12.400,0050,00 248,00CEN020 GCENTRAL028

IMPRESSÃO DIGITAL EM ADESIVO AUTOMOTIVO M2

descrição:
- impressão digital em adesivo leitoso automotivo polimérico
0.6mm,
- com o serviço de fixação em veículos.
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna,

8.550,00150,00 57,00M²053 GCENTRAL041

IMPRESSÃO DIGITAL EM ADESIVO M2

descrição:
- impressão digital em adesivo leitoso calandrado 0.8mm.
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna,

6.980,00200,00 34,90M²054 GCENTRAL042

IMPRESSÃO DIGITAL EM ADESIVO MICRO PERFURADO M2

descrição:
- impressão digital em adesivo micro perfurado.
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna,

7.580,00200,00 37,90M²055 GCENTRAL043

IMPRESSÃO DIGITAL EM ADESIVO TRANSPARENTE M2

descrição:
- impressão digital em adesivo leitoso transparente
calandrado 0.8mm.
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna,

6.980,00200,00 34,90M²056 GCENTRAL044

IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA ACABAMENTO EM
METALON M2

descrição:
- impressão digital em lona front line 460g,
- com estrutura metálica de metalon 20x20 mm e chapa
20mm, - com pintura,
- acabamento de fixação em ilhós distanciado com um
máximo de 25cm).
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna,

12.420,00300,00 41,40M²057 GCENTRAL045

IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COM ACABAMENTO EM
MADEIRA M2

descrição:
- impressão digital em lona front line 460g,
- acabamento com duas hastes uma em cada extremidade, -

6.980,00200,00 34,90M²058 GCENTRAL046
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sendo uma com corda de sustentação para suporte
desmontável.
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna,

PLOTAGEM DE ADESIVO EM CHAPA DE AÇO M²

descrição:
- plotagem em adesivo vinil transparente e aplicado sobre as
placas em aço,
- espessura da chapa de aço 1,21 mm (bitola - 18)
- chapa de aço inclusa no serviço,
- impresso conforme arte final a ser enviada pela prefeitura
municipal de iúna.

16.650,00300,00 55,50M²072 GCENTRAL051

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              84.594,56

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00557 - ESCOLAS MUNICIPAISLocal

MarcaItem

ENVELOPE TIMBRADO PARA CONVITE - COR BRANCO

descrição:
em papel vergê; gramatura: 120 gr; tamanho: 160 x 220 mm;
pacote com 50 unidades.

arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

1.323,0050,00 26,46PC037 GCENTRAL108

FOLDER 4X0 (A3)

descrição:
- confecção de fotolito,
- impressão e acabamento de folder em qualidade
fotográfica,
- impressão 4x4 cores
- colorido frente e verso,
- acabamento brilhante,
- em papel couchê 230 gramas
- com 02 (duas) dobras,
- tamanho 30x40,
- impresso conforme arte final a ser enviada pela prefeitura
municipal de iúna.

2.678,6850,00 53,57CEN046 GCENTRAL104

FOLDER 4X4 (A4)

descrição:
- confecção de fotolito,
- impressão e acabamento de folder em qualidade
fotográfica,
- impressão 4x4 cores
- colorido frente e verso,
- acabamento brilhante,
- em papel couchê 150 gramas
- com 02 (duas) dobras,
- tamanho 21x30,
- impresso conforme arte final a ser enviada pela prefeitura
municipal de iúna.

1.194,5850,00 23,89CEN046 GCENTRAL105

FOLDER 4X4 (A5)

descrição:
- confecção de fotolito,
- impressão e acabamento de folder em qualidade
fotográfica,
- impressão 4x4 cores,
- colorido frente e verso,
- acabamento brilhante,
- em papel couchê 150 gramas
- com 02 (duas) dobras,
- tamanho 15x21,
- impresso conforme arte final a ser enviada pela prefeitura
municipal de iúna.

1.302,1350,00 26,04CEN046 GCENTRAL106
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ESCOLAS MUNICIPAIS:              6.498,39

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              91.092,95

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

ENVELOPE PARA CORRESPONDÊNCIA

descrição:
-  frente impresso colorido, papel branco, 90 grs, 36cm x
25cm.
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

980,002000,00 0,49UN033 GCENTRAL167

FOLDER 4X4 (A4)

descrição:
- confecção de fotolito,
- impressão e acabamento de folder em qualidade
fotográfica,
- impressão 4x4 cores
- colorido frente e verso,
- acabamento brilhante,
- em papel couchê 150 gramas
- com 02 (duas) dobras,
- tamanho 21x30,
- impresso conforme arte final a ser enviada pela prefeitura
municipal de iúna.

1.433,5060,00 23,89CEN046 GCENTRAL151

IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COM ACABAMENTO EM
MADEIRA M2

descrição:
- impressão digital em lona front line 460g,
- acabamento com duas hastes uma em cada extremidade, -
sendo uma com corda de sustentação para suporte
desmontável.
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna,

1.396,0040,00 34,90M²058 GCENTRAL143

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              3.809,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              3.809,50

00006 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00573 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSLocal

MarcaItem

ENVELOPE PARA CORRESPONDÊNCIA

descrição:
-  frente impresso colorido, papel branco, 90 grs, 36cm x
25cm.
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

49,00100,00 0,49UN033 GCENTRAL225

IMPRESSÃO DIGITAL EM ADESIVO AUTOMOTIVO M2

descrição:
- impressão digital em adesivo leitoso automotivo polimérico
0.6mm,
- com o serviço de fixação em veículos.
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna,

1.710,0030,00 57,00M²053 GCENTRAL228

PLOTAGEM DE ADESIVO EM CHAPA DE AÇO M²

descrição:
- plotagem em adesivo vinil transparente e aplicado sobre as
placas em aço,
- espessura da chapa de aço 1,21 mm (bitola - 18)
- chapa de aço inclusa no serviço,
- impresso conforme arte final a ser enviada pela prefeitura
municipal de iúna.

1.110,0020,00 55,50M²072 GCENTRAL229
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SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              2.869,00

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              2.869,00

00009 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00563 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOLocal

MarcaItem

CARTAZ 4X0 (A1)

descrição:
- confecção de fotolito,
- impressão e acabamento de cartaz em qualidade
fotográfica,
- impressão 4x0 cores
- colorido frente,
- acabamento brilhante,
- em papel couchê 170 gramas,
- tamanho 66x96,
- impresso conforme arte final a ser enviada pela prefeitura
municipal de iúna.

3.831,715,00 766,34CEN019 GCENTRAL174

CARTAZ 4X0 (A2)

descrição:
- confecção de fotolito,
- impressão e acabamento de cartaz em qualidade
fotográfica,
- impressão 4x0 cores
- colorido frente,
- acabamento brilhante,
- em papel couchê 170 gramas,
- tamanho 40x60,
- impresso conforme arte final a ser enviada pela prefeitura
municipal de iúna.

816,015,00 163,20CEN019 GCENTRAL175

CARTAZ4X0 (A3)

descrição:
- confecção de fotolito,
- impressão e acabamento de cartaz em qualidade
fotográfica,
- impressão 4x0 cores
- colorido frente,
- acabamento brilhante,
- em papel couchê 150 gramas,
- tamanho 30x40,
- impresso conforme arte final a ser enviada pela prefeitura
municipal de iúna.

1.406,845,00 281,37MIL019 GCENTRAL176

ENVELOPE PARA CORRESPONDÊNCIA

descrição:
-  frente impresso colorido, papel branco, 90 grs, 36cm x
25cm.
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

245,00500,00 0,49UN033 GCENTRAL181

FOLDER 4X0 (A3)

descrição:
- confecção de fotolito,
- impressão e acabamento de folder em qualidade
fotográfica,
- impressão 4x4 cores
- colorido frente e verso,
- acabamento brilhante,
- em papel couchê 230 gramas
- com 02 (duas) dobras,
- tamanho 30x40,
- impresso conforme arte final a ser enviada pela prefeitura
municipal de iúna.

535,7410,00 53,57CEN046 GCENTRAL184
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FOLDER 4X4 (A4)

descrição:
- confecção de fotolito,
- impressão e acabamento de folder em qualidade
fotográfica,
- impressão 4x4 cores
- colorido frente e verso,
- acabamento brilhante,
- em papel couchê 150 gramas
- com 02 (duas) dobras,
- tamanho 21x30,
- impresso conforme arte final a ser enviada pela prefeitura
municipal de iúna.

238,9210,00 23,89CEN046 GCENTRAL185

FOLDER 4X4 (A5)

descrição:
- confecção de fotolito,
- impressão e acabamento de folder em qualidade
fotográfica,
- impressão 4x4 cores,
- colorido frente e verso,
- acabamento brilhante,
- em papel couchê 150 gramas
- com 02 (duas) dobras,
- tamanho 15x21,
- impresso conforme arte final a ser enviada pela prefeitura
municipal de iúna.

260,4310,00 26,04CEN046 GCENTRAL186

IMPRESSÃO DIGITAL EM ADESIVO AUTOMOTIVO M2

descrição:
- impressão digital em adesivo leitoso automotivo polimérico
0.6mm,
- com o serviço de fixação em veículos.
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna,

3.990,0070,00 57,00M²053 GCENTRAL191

IMPRESSÃO DIGITAL EM ADESIVO M2

descrição:
- impressão digital em adesivo leitoso calandrado 0.8mm.
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna,

3.490,00100,00 34,90M²054 GCENTRAL192

IMPRESSÃO DIGITAL EM ADESIVO MICRO PERFURADO M2

descrição:
- impressão digital em adesivo micro perfurado.
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna,

3.790,00100,00 37,90M²055 GCENTRAL193

IMPRESSÃO DIGITAL EM ADESIVO TRANSPARENTE M2

descrição:
- impressão digital em adesivo leitoso transparente
calandrado 0.8mm.
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna,

3.490,00100,00 34,90M²056 GCENTRAL194

IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA ACABAMENTO EM
METALON M2

descrição:
- impressão digital em lona front line 460g,
- com estrutura metálica de metalon 20x20 mm e chapa
20mm, - com pintura,
- acabamento de fixação em ilhós distanciado com um
máximo de 25cm).
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna,

12.420,00300,00 41,40M²057 GCENTRAL195

IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COM ACABAMENTO EM
MADEIRA M2

descrição:
- impressão digital em lona front line 460g,
- acabamento com duas hastes uma em cada extremidade, -

10.470,00300,00 34,90M²058 GCENTRAL196
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sendo uma com corda de sustentação para suporte
desmontável.
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna,

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              44.984,64

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              44.984,64

00010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDASecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00427 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDALocal

MarcaItem

CARTILHA 8 PÁGINAS A5

descrição:
- confecção de fotolito,
- cartilha -  8 páginas,
- formato a5 fechado (21 x 15 cm),
- impressão 4/4 cores,
- capa papel couche 170g,
- miolo ap 75g,
- acabamento em corte simples, uma dobra e grampo canoa,
- impresso conforme arte final a ser enviada pela prefeitura
municipal de iúna.

24.800,00100,00 248,00CEN020 GCENTRAL067

FOLDER 4X4 (A4)

descrição:
- confecção de fotolito,
- impressão e acabamento de folder em qualidade
fotográfica,
- impressão 4x4 cores
- colorido frente e verso,
- acabamento brilhante,
- em papel couchê 150 gramas
- com 02 (duas) dobras,
- tamanho 21x30,
- impresso conforme arte final a ser enviada pela prefeitura
municipal de iúna.

1.194,5850,00 23,89CEN046 GCENTRAL068

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA:              25.994,58

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA:              25.994,58

00011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00481 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSLocal

MarcaItem

CARTAZ 4X0 (A1)

descrição:
- confecção de fotolito,
- impressão e acabamento de cartaz em qualidade
fotográfica,
- impressão 4x0 cores
- colorido frente,
- acabamento brilhante,
- em papel couchê 170 gramas,
- tamanho 66x96,
- impresso conforme arte final a ser enviada pela prefeitura
municipal de iúna.

15.326,8320,00 766,34CEN019 GCENTRAL006

CARTAZ 4X0 (A2)

descrição:
- confecção de fotolito,
- impressão e acabamento de cartaz em qualidade
fotográfica,
- impressão 4x0 cores
- colorido frente,
- acabamento brilhante,

3.264,0520,00 163,20CEN019 GCENTRAL007
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- em papel couchê 170 gramas,
- tamanho 40x60,
- impresso conforme arte final a ser enviada pela prefeitura
municipal de iúna.

CARTILHA 8 PÁGINAS A5

descrição:
- confecção de fotolito,
- cartilha -  8 páginas,
- formato a5 fechado (21 x 15 cm),
- impressão 4/4 cores,
- capa papel couche 170g,
- miolo ap 75g,
- acabamento em corte simples, uma dobra e grampo canoa,
- impresso conforme arte final a ser enviada pela prefeitura
municipal de iúna.

7.440,0030,00 248,00CEN020 GCENTRAL008

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              26.030,88

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              26.030,88

00015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00483 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESLocal

MarcaItem

ENVELOPE PARA CORRESPONDÊNCIA

descrição:
-  frente impresso colorido, papel branco, 90 grs, 36cm x
25cm.
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

24,5050,00 0,49UN033 GCENTRAL216

IMPRESSÃO DIGITAL EM ADESIVO AUTOMOTIVO M2

descrição:
- impressão digital em adesivo leitoso automotivo polimérico
0.6mm,
- com o serviço de fixação em veículos.
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna,

6.840,00120,00 57,00M²053 GCENTRAL217

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES:              6.864,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE:              6.864,50

00016 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00433 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALLocal

MarcaItem

FOLDER 4X4 (A4)

descrição:
- confecção de fotolito,
- impressão e acabamento de folder em qualidade
fotográfica,
- impressão 4x4 cores
- colorido frente e verso,
- acabamento brilhante,
- em papel couchê 150 gramas
- com 02 (duas) dobras,
- tamanho 21x30,
- impresso conforme arte final a ser enviada pela prefeitura
municipal de iúna.

119,465,00 23,89CEN046 GCENTRAL081

IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA ACABAMENTO EM
METALON M2

descrição:
- impressão digital em lona front line 460g,
- com estrutura metálica de metalon 20x20 mm e chapa
20mm, - com pintura,
- acabamento de fixação em ilhós distanciado com um
máximo de 25cm).

2.070,0050,00 41,40M²057 GCENTRAL082
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- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna,

IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COM ACABAMENTO EM
MADEIRA M2

descrição:
- impressão digital em lona front line 460g,
- acabamento com duas hastes uma em cada extremidade, -
sendo uma com corda de sustentação para suporte
desmontável.
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna,

1.745,0050,00 34,90M²058 GCENTRAL083

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              3.934,46

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              3.934,46

00026 - CONTROLADORIA GERAL MUNICIPALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00553 - CONTROLADORIA GERAL MUNICIPALLocal

MarcaItem

ENVELOPE PARA CORRESPONDÊNCIA

descrição:
-  frente impresso colorido, papel branco, 90 grs, 36cm x
25cm.
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

98,00200,00 0,49UN033 GCENTRAL234

CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL:              98,00

CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL:              98,00

GRAFICA CENTRAL LTDA:                        213.727,50

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
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