
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000024/2018

LEONARDO TELES DE AMORIM-ME

CNPJ:  20.838.893/0001-56

AVENIDA AFONSO CLAUDIO, 1177 - FLORESTA - IBATIBA - ES - CEP: 29395000

ANEXO - TERMO Nº 000024/2018 -  SEQUÊNCIA  N°000002013

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

CARIMBO AUTOMÁTICO 69MM X 30MM

descrição:
- carimbo automático retangular, em borracha plástica
transparente e flexível, autoentintado e com refil, nas
medidas 69mm x 30mm, com garantia de 30 (trinta) dias
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

500,0010,00 50,00UN014019

NUMERADOR AUTOMÁTICO

descrição:
com 6 dígitos com repetição. repetições: 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 12.
com aplicação em qualquer documento que necessite a
marcação sequencial de números. sua configuração permite
a regulagem da quantidade de repetição da carimbagem (0,
1, 2, 3, 4, 6 ou 12), bem como regular a quantidade de dígitos
que aparecem na carimbagem, ideal para numeração de
páginas, documentos, protocolo, controle de quantidade, etc.
produto com tinta a base de óleo específica para este
produto. com as seguintes dimensões: 5 mm x 21 mm.

339,982,00 169,99UN067016

SETOR DE RECURSOS HUMANOS:              839,98

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00435 - SETOR DE COMPRASLocal

MarcaItem

CARIMBO AUTOMATICO 38MM X 14MM

descrição:
- carimbo automático retangular, em borracha plástica
transparente e flexível, autoentintado e com refil, nas
medidas 38mm x 14mm, com garantia de 30 (trinta) dias
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

100,005,00 20,00UN011205

CARIMBO AUTOMÁTICO 69MM X 30MM

descrição:
- carimbo automático retangular, em borracha plástica
transparente e flexível, autoentintado e com refil, nas
medidas 69mm x 30mm, com garantia de 30 (trinta) dias
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

250,005,00 50,00UN014207

CARIMBO AUTOMÁTICO RETANGULAR 47MM X 18MM

descrição:
- carimbo automático retangular, em borracha plástica
transparente e flexível, autoentintado e com refil, nas
medidas 47mm x 18mm, com garantia de 30 (trinta) dias
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

75,003,00 25,00UN015208

SETOR DE COMPRAS:              425,00

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              1.264,98

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

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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Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOLocal

MarcaItem

CARIMBO AUTOMATICO 38MM X 14MM

descrição:
- carimbo automático retangular, em borracha plástica
transparente e flexível, autoentintado e com refil, nas
medidas 38mm x 14mm, com garantia de 30 (trinta) dias
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

400,0020,00 20,00UN011023

CARIMBO AUTOMÁTICO 69MM X 30MM

descrição:
- carimbo automático retangular, em borracha plástica
transparente e flexível, autoentintado e com refil, nas
medidas 69mm x 30mm, com garantia de 30 (trinta) dias
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

250,005,00 50,00UN014025

CARIMBO AUTOMÁTICO RETANGULAR 47MM X 18MM

descrição:
- carimbo automático retangular, em borracha plástica
transparente e flexível, autoentintado e com refil, nas
medidas 47mm x 18mm, com garantia de 30 (trinta) dias
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

125,005,00 25,00UN015026

CARIMBO EM MADEIRA 3,5 X 6,5 - COM CABO

descrição:
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

75,005,00 15,00UN017027

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              850,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              850,00

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

ATESTADO MÉDICO

descrição:
- frente impresso em papel branco 75 grs, 16 cm x 21 cm
bloco com 100 folhas,
- impresso conforme arte final a ser enviada pela prefeitura
municipal de iúna

50,0020,00 2,50BL005158

CARIMBO AUTOMATICO 38MM X 14MM

descrição:
- carimbo automático retangular, em borracha plástica
transparente e flexível, autoentintado e com refil, nas
medidas 38mm x 14mm, com garantia de 30 (trinta) dias
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

600,0030,00 20,00UN011111

CARIMBO AUTOMÁTICO 69MM X 30MM

descrição:
- carimbo automático retangular, em borracha plástica
transparente e flexível, autoentintado e com refil, nas
medidas 69mm x 30mm, com garantia de 30 (trinta) dias
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

750,0015,00 50,00UN014112

CARIMBO AUTOMÁTICO RETANGULAR 47MM X 18MM

descrição:
- carimbo automático retangular, em borracha plástica
transparente e flexível, autoentintado e com refil, nas
medidas 47mm x 18mm, com garantia de 30 (trinta) dias
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

500,0020,00 25,00UN015113

CARIMBO EM MADEIRA 3,5 X 6,5 - COM CABO
90,006,00 15,00UN017114

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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descrição:
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

CARTÃO MARCAÇÃO DE CONSULTAS (NUTRICIONISTA)

descrição:
- frente impresso, papel branco, 75 grs, 10x6 cm, bloco 100
folhas.
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

26,0010,00 2,60BL027118

FICHA D - TAMANHO 29,5CM X 21,0CM

descrição:
- frente e verso impresso, papel branco, 75 grs, 29,5cm x
21cm.
- bloco com 100 folhas.
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

90,0020,00 4,50BL041152

FICHA PARA RESULTADO DE EXAME DE FEZES -
TAMANHO 13,5X10,0CM

descrição:
- frente impressa, papel ap branco 75gr, medida 13,5 x 10
cm, bloco com 100 unidades
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

62,5050,00 1,25BL045150

FOLHA DE ANAMNESE (PSICOLOGIA)

descrição:
frente e verso impresso, papel branco, 01 folha 75grs,
tamanho 20cm x 30cm, bloco com 100 folhas.
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna,

50,0010,00 5,00BL048121

FOLHA DE EVOLUÇÃO (PSICOLOGIA/SAÚDE MENTAL)

descrição:
frente e verso impresso, papel branco 75grs, tamanho 20cm
x 30cm bloco com 100 folhas.
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna,

75,0015,00 5,00BL049149

INVESTIGACAO CLINICO NUTRICIONAL

descrição:
- impressão frente e verso, papel branco 75 grs, 21 cm x
29,7cm, bloco com 100 unidades.
- arte gráfica a ser enviada pela prefeitura municipal.

50,0010,00 5,00BL063124

MARCAÇÃO DE CONSULTAS (AMA)

descrição:
- frente impresso, papel branco, 75grs, tamanho 11,5cm x
8,5cm
- bloco com 100 folhas
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

140,00200,00 0,70BL066126

RELATÓRIO DAS VISITAS ÀS FAMÍLIAS PELOS ACS

descrição:
- frente e verso impresso, papel branco, 75 grs, 21cm x
30cm, bloco com 100 folhas.
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna,

1.197,00300,00 3,99BL080134

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO ODONTOLÓGICA

descrição:
confecção em duas folhas, sendo uma folha impresso em
frente e verso, e uma folha impresso somente frente,
medidas 30cm x 21cm, papel branco 75g.
fornecimento: bloco com 100 folhas.
arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna/es.

449,00100,00 4,49BL081165

RELATÓRIO SSA2

descrição:
-  frente e verso impresso, papel branco, 90 grs, 21cm x
27cm. bloco com 100 folhas.

449,00100,00 4,49BL082135

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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- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO

descrição:
- bloco c/ 100 und, frente e verso impresso, papel ap
branco, impressão com tinta vermelha 75 grs, medidas 20cm
x 29 cm
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

1.185,00300,00 3,95BL083136

REQUISIÇÃO DE EXAME PRÉ-NATAL

descrição:
- requisição de exame pré-natal papel ap 56gr 16 x 22 -
bloco com 100 undidades
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

100,0040,00 2,50BL084137

REQUISIÇÃO DE EXAMES

descrição:
- frente impresso, papel branco, 75 grs, 16cm x 22 cm. bloco
com 100 folhas.
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

1.592,00800,00 1,99BL085138

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              7.455,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              7.455,50

00006 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00573 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSLocal

MarcaItem

BOLETIM DE CADASTRO IMOBILIÁRIO

descrição:
- folha tamanho 22 x 32, ap 75gr,  impressão frente e verso,
bloco com 50 folhas,
- impresso conforme arte final a ser enviada pela prefeitura
municipal de iúna

12,505,00 2,50BL006219

CARIMBO AUTOMATICO 38MM X 14MM

descrição:
- carimbo automático retangular, em borracha plástica
transparente e flexível, autoentintado e com refil, nas
medidas 38mm x 14mm, com garantia de 30 (trinta) dias
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

100,005,00 20,00UN011223

CARIMBO AUTOMÁTICO 69MM X 30MM

descrição:
- carimbo automático retangular, em borracha plástica
transparente e flexível, autoentintado e com refil, nas
medidas 69mm x 30mm, com garantia de 30 (trinta) dias
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

100,002,00 50,00UN014222

CARIMBO AUTOMÁTICO RETANGULAR 47MM X 18MM

descrição:
- carimbo automático retangular, em borracha plástica
transparente e flexível, autoentintado e com refil, nas
medidas 47mm x 18mm, com garantia de 30 (trinta) dias
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

125,005,00 25,00UN015224

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              337,50

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              337,50

00009 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00563 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOLocal

MarcaItem

CARIMBO AUTOMATICO 38MM X 14MM

descrição:
100,005,00 20,00UN011170

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
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- carimbo automático retangular, em borracha plástica
transparente e flexível, autoentintado e com refil, nas
medidas 38mm x 14mm, com garantia de 30 (trinta) dias
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

CARIMBO AUTOMÁTICO 69MM X 30MM

descrição:
- carimbo automático retangular, em borracha plástica
transparente e flexível, autoentintado e com refil, nas
medidas 69mm x 30mm, com garantia de 30 (trinta) dias
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

250,005,00 50,00UN014172

CARIMBO AUTOMÁTICO RETANGULAR 47MM X 18MM

descrição:
- carimbo automático retangular, em borracha plástica
transparente e flexível, autoentintado e com refil, nas
medidas 47mm x 18mm, com garantia de 30 (trinta) dias
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

125,005,00 25,00UN015173

CARTÃO DE VISITA

descrição:
- confecção de fotolito,
- impressão e acabamento de cartão de visita 4x4 cores,
- em papel couchê 300 gramas,
- com impressão fotográfica dos dois lados e aplicação de
verniz u.v total impermeabilizante protetivo,
- tamanho 9x5,
- impresso conforme arte final a ser enviada pela prefeitura
municipal de iúna.

170,002,00 85,00MIL025177

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              645,00

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              645,00

00010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDASecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00427 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDALocal

MarcaItem

BOLETIM DE CADASTRO IMOBILIÁRIO

descrição:
- folha tamanho 22 x 32, ap 75gr,  impressão frente e verso,
bloco com 50 folhas,
- impresso conforme arte final a ser enviada pela prefeitura
municipal de iúna

37,5015,00 2,50BL006060

CARIMBO AUTOMATICO 38MM X 14MM

descrição:
- carimbo automático retangular, em borracha plástica
transparente e flexível, autoentintado e com refil, nas
medidas 38mm x 14mm, com garantia de 30 (trinta) dias
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

220,0011,00 20,00UN011055

CARIMBO AUTOMÁTICO 69MM X 30MM

descrição:
- carimbo automático retangular, em borracha plástica
transparente e flexível, autoentintado e com refil, nas
medidas 69mm x 30mm, com garantia de 30 (trinta) dias
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

250,005,00 50,00UN014057

CARIMBO AUTOMÁTICO RETANGULAR 47MM X 18MM

descrição:
- carimbo automático retangular, em borracha plástica
transparente e flexível, autoentintado e com refil, nas
medidas 47mm x 18mm, com garantia de 30 (trinta) dias
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

225,009,00 25,00UN015056

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA:              732,50

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA:              732,50

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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00011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00481 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSLocal

MarcaItem

CARIMBO AUTOMATICO 38MM X 14MM

descrição:
- carimbo automático retangular, em borracha plástica
transparente e flexível, autoentintado e com refil, nas
medidas 38mm x 14mm, com garantia de 30 (trinta) dias
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

240,0012,00 20,00UN011002

CARIMBO AUTOMÁTICO 69MM X 30MM

descrição:
- carimbo automático retangular, em borracha plástica
transparente e flexível, autoentintado e com refil, nas
medidas 69mm x 30mm, com garantia de 30 (trinta) dias
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

50,001,00 50,00UN014004

CARIMBO AUTOMÁTICO RETANGULAR 47MM X 18MM

descrição:
- carimbo automático retangular, em borracha plástica
transparente e flexível, autoentintado e com refil, nas
medidas 47mm x 18mm, com garantia de 30 (trinta) dias
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

25,001,00 25,00UN015005

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              315,00

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              315,00

00015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00483 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESLocal

MarcaItem

CARIMBO AUTOMATICO 38MM X 14MM

descrição:
- carimbo automático retangular, em borracha plástica
transparente e flexível, autoentintado e com refil, nas
medidas 38mm x 14mm, com garantia de 30 (trinta) dias
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

160,008,00 20,00UN011213

CARIMBO AUTOMÁTICO 69MM X 30MM

descrição:
- carimbo automático retangular, em borracha plástica
transparente e flexível, autoentintado e com refil, nas
medidas 69mm x 30mm, com garantia de 30 (trinta) dias
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

400,008,00 50,00UN014214

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES:              560,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE:              560,00

00016 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00433 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALLocal

MarcaItem

CARIMBO AUTOMATICO 38MM X 14MM

descrição:
- carimbo automático retangular, em borracha plástica
transparente e flexível, autoentintado e com refil, nas
medidas 38mm x 14mm, com garantia de 30 (trinta) dias
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

200,0010,00 20,00UN011075

CARIMBO AUTOMÁTICO 69MM X 30MM

descrição:
- carimbo automático retangular, em borracha plástica

500,0010,00 50,00UN014074

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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transparente e flexível, autoentintado e com refil, nas
medidas 69mm x 30mm, com garantia de 30 (trinta) dias
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              700,00

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              700,00

00025 - PROCURADORIA GERALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00539 - PROCURADORIA GERALLocal

MarcaItem

CARIMBO AUTOMÁTICO 69MM X 30MM

descrição:
- carimbo automático retangular, em borracha plástica
transparente e flexível, autoentintado e com refil, nas
medidas 69mm x 30mm, com garantia de 30 (trinta) dias
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

500,0010,00 50,00UN014013

NUMERADOR AUTOMÁTICO

descrição:
com 6 dígitos com repetição. repetições: 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 12.
com aplicação em qualquer documento que necessite a
marcação sequencial de números. sua configuração permite
a regulagem da quantidade de repetição da carimbagem (0,
1, 2, 3, 4, 6 ou 12), bem como regular a quantidade de dígitos
que aparecem na carimbagem, ideal para numeração de
páginas, documentos, protocolo, controle de quantidade, etc.
produto com tinta a base de óleo específica para este
produto. com as seguintes dimensões: 5 mm x 21 mm.

339,982,00 169,99UN067015

PROCURADORIA GERAL:              839,98

PROCURADORIA GERAL:              839,98

LEONARDO TELES DE AMORIM-ME:                        13.700,46

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
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