
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000129/2020

MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI ME

CNPJ:  39.406.327/0001-01

Rua Clarinda Rodrigues Jordão, 30/36 - ARARIGUABA - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29305457

ANEXO - TERMO Nº 000129/2020 -  SEQUÊNCIA  N°000002717

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000048/2020 002928/2019

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00435 - SETOR DE COMPRASLocal

MarcaItem

CAMISA ADULTO TAM. (EXG) - ROSA (COMUM PARA
EVENTOS)
específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com toque
de pv; cor rosa; gola redonda; mangas curtas;  arte com
pintura em silk screen, frente e costas tamanho padrão de
uma folha a4; tamanho exg (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
prefeitura de iúna.

1.956,7575,00 26,090UN003
ALETSON /

CAMISA
002

CAMISA ADULTO TAM. (G) - ROSA (COMUM PARA
EVENTOS)
específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com toque
de pv; cor rosa; gola redonda; mangas curtas;  arte com
pintura em silk screen, frente e costas tamanho padrão de
uma folha a4; tamanho g (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
secretaria municipal de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura de iúna.

4.957,10190,00 26,090UN003
ALETSON /

CAMISA008

CAMISA ADULTO TAM. (GG) - ROSA (COMUM PARA
EVENTOS)
específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com toque
de pv; cor rosa; gola redonda; mangas curtas;  arte com
pintura em silk screen, frente e costas tamanho padrão de
uma folha a4; tamanho gg (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
secretaria municipal de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura de iúna.

4.174,40160,00 26,090UN003
ALETSON /

CAMISA
013

CAMISA ADULTO TAM. (M) - ROSA (COMUM PARA
EVENTOS)
específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com toque
de pv; cor rosa; gola redonda; mangas curtas;  arte com
pintura em silk screen, frente e costas tamanho padrão de
uma folha a4; tamanho m (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
secretaria municipal de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura de iúna.

5.087,55195,00 26,090UN003
ALETSON /

CAMISA
018

CAMISA ADULTO TAM. (P) - ROSA (COMUM PARA
EVENTOS)
específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com toque
de pv; cor rosa; gola redonda; mangas curtas;  arte com
pintura em silk screen, frente e costas tamanho padrão de
uma folha a4; tamanho p (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
secretaria municipal de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura de iúna.

1.826,3070,00 26,090UN003
ALETSON /

CAMISA
023

CAMISA ADULTO TAM. (G) - AMARELA (COMUM PARA 635,0025,00 25,400UN006 ALETSON /005
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EVENTOS)

específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com toque
de pv; cor amarela; gola redonda; mangas curtas; arte com
pintura em silk screen, frente e costas tamanho padrão de
uma folha a4; tamanho g (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
prefeitura de iúna.

CAMISA

CAMISA ADULTO TAM. (GG) - AMARELA (COMUM PARA
EVENTOS)

específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com toque
de pv; cor amarela; gola redonda; mangas curtas;  arte com
pintura em silk screen, frente e costas tamanho padrão de
uma folha a4; tamanho gg (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
prefeitura de iúna.

635,0025,00 25,400UN006
ALETSON /

CAMISA
010

CAMISA ADULTO TAM. (M) - AMARELA (COMUM PARA
EVENTOS)

específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com toque
de pv; cor amarela; gola redonda; mangas curtas;  arte com
pintura em silk screen, frente e costas tamanho padrão de
uma folha a4; tamanho m (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
prefeitura de iúna.

635,0025,00 25,400UN006
ALETSON /

CAMISA
015

CAMISA ADULTO TAM. (P) - AMARELA (COMUM PARA
EVENTOS)

específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com toque
de pv; cor amarela; gola redonda; mangas curtas;  arte com
pintura em silk screen, frente e costas tamanho padrão de
uma folha a4; tamanho p (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
prefeitura de iúna.

635,0025,00 25,400UN006
ALETSON /

CAMISA
020

CAMISA INFANTIL TAM. (G) - AMARELA (COMUM PARA
EVENTOS)

específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com toque
de pv; cor amarela; gola redonda; mangas curtas; arte com
pintura em sublimação, frente e costas, tamanho padrão de
uma folha a4; tamanho g (infantil).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
prefeitura de iúna.

582,5025,00 23,300UN007
ALETSON /
INFANTIL

025

CAMISA INFANTIL TAM. (GG) - AMARELA (COMUM PARA
EVENTOS)

específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com toque
de pv; cor amarela; gola redonda; mangas curtas; arte com
pintura em sublimação, frente e costas, tamanho padrão de
uma folha a4; tamanho gg (infantil).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
prefeitura de iúna.

582,5025,00 23,300UN007
ALETSON /
INFANTIL027

CAMISA INFANTIL TAM. (M) - AMARELA (COMUM PARA
EVENTOS)

específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com toque
de pv; cor amarela; gola redonda; mangas curtas; arte com
pintura em sublimação, frente e costas, tamanho padrão de
uma folha a4; tamanho m (infantil).

582,5025,00 23,300UN007
ALETSON /
INFANTIL

028
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- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
prefeitura de iúna.

CAMISA INFANTIL TAM. (P) - AMARELA (COMUM PARA
EVENTOS)

específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com toque
de pv; cor amarela; gola redonda; mangas curtas; arte com
pintura em sublimação, frente e costas, tamanho padrão de
uma folha a4; tamanho p (infantil).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
prefeitura de iúna.

582,5025,00 23,300UN007
ALETSON /
INFANTIL

030

CAMISA INFANTIL TAM. (G) - BRANCA (COMUM PARA
EVENTOS)
específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com toque
de pv; cor branca; gola redonda; mangas curtas; arte com
pintura em sublimação, frente e costas, tamanho padrão de
uma folha a4; tamanho g (infantil).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
secretaria municipal de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura de iúna.

3.658,05165,00 22,170UN008
ALETSON /
INFANTIL

026

CAMISA INFANTIL TAM. (M) - BRANCA (COMUM PARA
EVENTOS)
específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com toque
de pv; cor branca; gola redonda; mangas curtas; arte com
pintura em sublimação, frente e costas, tamanho padrão de
uma folha a4; tamanho m (infantil).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
secretaria municipal de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura de iúna.

3.103,80140,00 22,170UN008
ALETSON /
INFANTIL029

CAMISA INFANTIL TAM. (P) - BRANCA (COMUM PARA
EVENTOS)
específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com toque
de pv; cor branca; gola redonda; mangas curtas; arte com
pintura em sublimação, frente e costas, tamanho padrão de
uma folha a4; tamanho p (infantil).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
secretaria municipal de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura de iúna.

4.766,55215,00 22,170UN008
ALETSON /
INFANTIL

031

SETOR DE COMPRAS:              34.400,50

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              34.400,50

MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI ME:                        34.400,50
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