
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Contrato Nº 000143/2019

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 - CONTRATO Nº 000143/2019 -  SEQUÊNCIA  N°000002469

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

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  .

9.283,95345,00 26,91UN005
ALETSON /

BONE
062

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  .

3.589,5075,00 47,86UN005
ALETSON /

CALÇA
106

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  .

14.358,00300,00 47,86UN005
ALETSON /

CALÇA
061

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.

18.099,00300,00 60,33UN005
ALETSON /

COMPRIDAS
060
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conforme específicações técnicas do termo de referência  .

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  .

4.524,7575,00 60,33UN005
ALETSON /

COMPRIDAS
108

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  .

19.893,75375,00 53,05UN005
ALETSON /

CURTA
063

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 =
72 cm

1.228,5091,00 13,50UN019
PLASTCOR

/ PVC
018

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.

174,003,00 58,00UN022
ALETSON /
AUSTRALIA

NO
102

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              71.151,45

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              71.151,45

M G DE OLIVEIRA MILHORATO - MATRIZ:                        71.151,45
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