
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000103/2019

HELDER MARINHO MOREIRA

CNPJ:  31.470.946/0001-45

Avenida Doutor Edmar Soares da Silva, 52 - LUIZ TINOCO DA FONSECA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM -
ES - CEP: 29313330

ANEXO - TERMO Nº 000103/2019 -  SEQUÊNCIA  N°000002399

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000034/2019 004674/2018

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00577 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOLocal

MarcaItem

CANETA ESFEROGRAFICA

descrição:
- material plástico,
- corpo com tinta metalizada,
- acionador de ponteira por click,
- clipe e ponteira,
- parte inferior emborrachados (cor a ser definida pela
prefeitura municipal de iúna),
- impressão silk screen,
- impresso conforme arte final a ser enviada pela prefeitura
municipal de iúna.

2.551,901510,00 1,69UN010 ART PRINT001

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

230,0111,00 20,91UN013 TRODAT071

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

209,1010,00 20,91UN013 TRODAT124

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

1.045,5050,00 20,91UN013 TRODAT004

CARIMBO AUTOMATICO 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

1.760,0040,00 44,00UN014 TRODAT006

CARIMBO AUTOMATICO 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

440,0010,00 44,00UN014 TRODAT123

CARIMBO AUTOMATICO 69MM X 30MM

descrição:
220,005,00 44,00UN014 TRODAT073
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- 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

CARIMBO AUTOMATICO 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

242,109,00 26,90UN017 TRODAT072

CARIMBO AUTOMATICO 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

1.049,1039,00 26,90UN017 TRODAT007

CARIMBO AUTOMATICO RETANGULAR 7 X 4,5CM
descrição:

- medidas aproximadas: 7 x 4,5 cm;
- carimbo automatico retangular em borracha plástica
transparente e flexivel autoentitado e com refil;
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iuna.

512,008,00 64,00UN018 TRODAT082

CRACHA EM PVC

descrição:
- crachá de pvc com impressão 4x1 frente colorida e verso
em preto e branco,
- com alta resistência e flexibilidade,
- tamanho 54 x 86 mm
- com espessura 0,76 mm,
- com furo ovoide para colocar o prendedor/presilha jacaré,
- impresso conforme arte final a ser enviado pela prefeitura
municipal de iúna.

4.751,641206,00 3,94UN033 ART PRINT013

CRACHA EM PVC

descrição:
- crachá de pvc com impressão 4x1 frente colorida e verso
em preto e branco,
- com alta resistência e flexibilidade,
- tamanho 54 x 86 mm
- com espessura 0,76 mm,
- com furo ovoide para colocar o prendedor/presilha jacaré,
- impresso conforme arte final a ser enviado pela prefeitura
municipal de iúna.

39,4010,00 3,94UN033 ART PRINT126

IMA DE GELADEIRA

descrição:
- formato 7x5 cm,
- impressão em 4x0 cores em papel tríplex 250g,
- verniz frontal uv,
- manta total no verso de 0,3mm,
- borda de 2,5mm,
- corte reto,
- embalados individualmente,
- impresso conforme arte final a ser enviada pela prefeitura
municipal de iúna.

3.899,00100,00 38,99CEN055 ART PRINT047

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.

51,8010,00 5,18BL065 ART PRINT095
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PAD MOUSE

descrição:
- formato 230 x 185 mm,
- impressão em 4 cores em papel tríplex 250g,
- laminado com vinil corrugado,
- borracha técnica,
- impresso conforme arte final a ser enviada pela prefeitura
municipal de iúna.

6.205,40460,00 13,49UN071 ART PRINT034

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              23.206,95

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              23.206,95

HELDER MARINHO MOREIRA:                        23.206,95
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