
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000139/2019

M. G. DE OLIVEIRA MILHORATO - MATRIZ

CNPJ:  02.396.150/0001-91

Rua Eugênio Amorim, 11/13 - Guandú - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29300781

ANEXO - TERMO Nº 000139/2019 -  SEQUÊNCIA  N°000002448

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000055/2019 000927/2019

00006 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00573 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSLocal

MarcaItem

AVENTAL DE SEGURANCA EM PVC

descrição:
- avental de segurança,
- confeccionado em pvc,
- com forro em poliéster,
- medindo 70 cm (l) x 120 cm (c),
- com ilhoses e cadarço na mesma cor,
- com certificado de aprovação (ca) do ministério do trabalho
e emprego gravado no corpo do epi.

600,0075,00 8,00UN003
PLASTCOR

/ PVC
002

BONE COM PROTETOR DE NUCA TAMANHOS P, M, G E GG
boné de segurança tipo touca árabe com saia,
confeccionado em tecido brim 100% algodão ou helanca
100% poliéster,
saia de 20 cm a 40 cm,
aba frontal de polietileno revestida de tecido,
regulagem traseira em elástico
boné na cor cinza conforme amostra que será entregue no
dia do certame, tamanhos p, m, g, gg
com impressão frontal em 4 cores.

a arte gráfica será encaminhada pela administração
municipal.

conforme específicações técnicas do termo de referência  .

10.764,00400,00 26,91UN005
ALETSON /

BONE
062

BONE COM PROTETOR DE NUCA TAMANHOS P, M, G E GG
boné de segurança tipo touca árabe com saia,
confeccionado em tecido brim 100% algodão ou helanca
100% poliéster,
saia de 20 cm a 40 cm,
aba frontal de polietileno revestida de tecido,
regulagem traseira em elástico
boné na cor cinza conforme amostra que será entregue no
dia do certame, tamanhos p, m, g, gg
com impressão frontal em 4 cores.

a arte gráfica será encaminhada pela administração
municipal.

conforme específicações técnicas do termo de referência  .

1.614,6060,00 26,91UN005
ALETSON /

BONE
105

CALCA TAMANHO 32 A 52
cós liso na frente e elástico atrás, calça em brim pesado na
cor cor cinza conforme amostra que será entregue no dia do
certame, faixas reflexivas em verde limão e prata com 5cm
fazendo o contorno das pernas, tamanhos 32 a 52.

com impressão frontal em 4 cores.

a arte gráfica será encaminhada pela admistrração
municipal.

19.144,00400,00 47,86UN005
ALETSON /

CALÇA
061
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conforme específicações técnicas do termo de referência  .

CALCA TAMANHO 32 A 52
cós liso na frente e elástico atrás, calça em brim pesado na
cor cor cinza conforme amostra que será entregue no dia do
certame, faixas reflexivas em verde limão e prata com 5cm
fazendo o contorno das pernas, tamanhos 32 a 52.

com impressão frontal em 4 cores.

a arte gráfica será encaminhada pela admistrração
municipal.

conforme específicações técnicas do termo de referência  .

4.786,00100,00 47,86UN005
ALETSON /

CALÇA
106

CAMISA MANGA COMPRIDAS TAMANHOS P, M, G, GG E
EXG
camisa em brim leve gola polo na cor cinza, faixas
reflexivas em verde limão e prata, nas mangas e peito com
9,5cm de largura,fazendo o contorno das mangas e costas.
tamanhos p, m, g, gg e exg.

com impressão frente e costas em 4 cores.

a arte gráfica será encaminhada pela administração
municipal.

conforme específicações técnicas do termo de referência  .

6.033,00100,00 60,33UN005
ALETSON /

COMPRIDAS
108

CAMISA MANGA COMPRIDAS TAMANHOS P, M, G, GG E
EXG
camisa em brim leve gola polo na cor cinza, faixas
reflexivas em verde limão e prata, nas mangas e peito com
9,5cm de largura,fazendo o contorno das mangas e costas.
tamanhos p, m, g, gg e exg.

com impressão frente e costas em 4 cores.

a arte gráfica será encaminhada pela administração
municipal.

conforme específicações técnicas do termo de referência  .

24.132,00400,00 60,33UN005
ALETSON /

COMPRIDAS
060

CAMISA MANGA CURTA TAMANHOS, P, M, G, GG E EXG
camisa em brim leve, gola polo, na cor cinza, faixas
reflexivas em verde limão e prata, no peito, com 9,5cm
fazendo o contorno das costas, tamanhos p, m, g, gg e exg.

com impressão frente e costas em 4 cores.

a arte gráfica será encaminhada pela administração
municipal

conforme específicações técnicas do termo de referência  .

21.220,00400,00 53,05UN005
ALETSON /

CURTA
063

CAMISA MANGA CURTA TAMANHOS, P, M, G, GG E EXG
camisa em brim leve, gola polo, na cor cinza, faixas
reflexivas em verde limão e prata, no peito, com 9,5cm
fazendo o contorno das costas, tamanhos p, m, g, gg e exg.

com impressão frente e costas em 4 cores.

a arte gráfica será encaminhada pela administração
municipal

conforme específicações técnicas do termo de referência  .

5.305,00100,00 53,05UN005
ALETSON /

CURTA
107

CAPA PARA CHUVA PVC COM FORRO
confeccionado em pvc , com abertura frontal  através de
botões de pressão. costura através de solda eletrônica.
forrada com trama de poliéster. tamanho gg - cor amarela
tamanho g: comprimento = 1,00 cm largura = 65 cm manga =

1.552,50115,00 13,50UN019
PLASTCOR

/ PVC018
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72 cm

CHAPEU MODELO AUSTRALIANO
chapeu modelo australiano
descrição:
- confeccionado em brim, sol a sol, 100% algodão, cor caqui,
com cordão de polipropileno p/ fixar ao pescoço, silkado a
logomarca da prefeitura municipal de iúna. antes da entrega
definitiva do material, a empresa deverá apresentar 01 (uma)
amostra para aprovação da equipe técnica da secretaria
municipal de saúde.

580,0010,00 58,00UN022
ALETSON /
AUSTRALIA

NO
102

LUVA DE SEGURANCA EM LATEX

descrição:
- confeccionado em borracha de látex com forro,
- palma antiderrapante com algodão flocado internamente, -
comprimento de aproximadamente 350 mm,
- espessura de 0,55 a 0,65 mm,
- tamanho médio e grande,
- cor va definir posteriormente pela prefeitura municipal de
iúna,
- formato deve ser anatômico, ter boa flexibilidade e
destreza, ser confortáveis, ter boa resistência a ácidos,
álcoois, detergentes, etc.

3.500,00500,00 7,00PAR036 LAGROTTA
/ LATEX

057

LUVAS DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM VAQUETA

descrição:
- par de luvas de segurança de cinco dedos confeccionada
em vaqueta;
- reforçada externamente, na palma da mão entre a posição
do dedo polegar e o indicador;
- as luvas deverão ter elástico no dorso;
- luva do tipo manga curta.
- as luvas deverão ter o certificado de aprovação do
ministério do trabalho e emprego

5.400,00600,00 9,00PAR041
PLASTCOR
/ VAQUETA

031

REPELENTE CORPORAL SPRAY

descrição:
repelente corporal em spray de longa duração (5 a 10
horas), eficaz contra o mosquito aedes aegypti, transmissor
das doenças dengue, zika, e chikungunya, sendo eficaz
também contra pernilongos e muriçocas.
composição: 20% a 25% de icaridina ou 15% a 30% deet em
sua fórmula, a base de água, sem fragrância, livre de
corantes, parabenos e dermatologicamente testado, com
registro na anvisa. embalagem: frasco de 100 ml.

5.560,00400,00 13,90FR057
REPELEX /

SPRAY
068

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              110.191,10

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              110.191,10

M G DE OLIVEIRA MILHORATO - MATRIZ:                        110.191,10
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