
PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000048/2020 - 14/10/2020 - Processo Nº 002928/2019

Vencedor SCLAN MALHAS LTDA EPP

CNPJ 32.468.738/0001-74

Endereço RUA JOSÉ DE SOUZA FERNANDES, 59 - Gilberto Machado - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29303630

Contato (28) 2101-8400

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00001Lote

Marca

BERMUDA - TAMANHO 10 (SCFV) descrição: em tactel
240 g/m2 100% poliéster na cor azul royal: cos com 3
costura na cor azul marinho, com cadarço para
regulagem. com 2 bolsos na frente e um atrás, silk na
frente do lado esquerdo com 25cm de altura e 8.5cm de
largura, fechamento lateral com 3 costuras, com vivo nas
laterais e forro do bolso, na mesma cor do cos.

936,9030 31,2300UN0032923 SCLAN00041

BERMUDA - TAMANHO 12 (SCFV) descrição: em tactel
240 g/m2 100% poliéster na cor azul royal: cos com 3
costura na cor azul marinho, com cadarço para
regulagem. com 2 bolsos na frente e um atrás, silk na
frente do lado esquerdo com 25cm de altura e 8.5cm de
largura, fechamento lateral com 3 costuras, com vivo nas
laterais e forro do bolso, na mesma cor do cos.

1.873,8060 31,2300UN0032924 SCLAN00042

BERMUDA - TAMANHO 14 (SCFV) descrição: em tactel
240 g/m2 100% poliéster na cor azul royal: cos com 3
costura na cor azul marinho, com cadarço para
regulagem. com 2 bolsos na frente e um atrás, silk na
frente do lado esquerdo com 25cm de altura e 8.5cm de
largura, fechamento lateral com 3 costuras, com vivo nas
laterais e forro do bolso, na mesma cor do cos.

1.873,8060 31,2300UN0032925 SCLAN00043

BERMUDA TAMANHO 08 (SCFV) descrição: em tactel 240
g/m2 100% poliéster na cor azul royal: cos com 3 costura
na cor azul marinho, com cadarço para regulagem. com 2
bolsos na frente e um atrás, silk na frente do lado
esquerdo com 25cm de altura e 8.5cm de largura,
fechamento lateral com 3 costuras, com vivo nas laterais
e forro do bolso, na mesma cor do cos.

936,9030 31,2300UN0032922 SCLAN00040

BERMUDA TAMANHO 16 (SCFV) descrição: em tactel 240
g/m2 100% poliéster na cor azul royal: cos com 3 costura
na cor azul marinho, com cadarço para regulagem. com 2
bolsos na frente e um atrás, silk na frente do lado
esquerdo com 25cm de altura e 8.5cm de largura,
fechamento lateral com 3 costuras, com vivo nas laterais
e forro do bolso, na mesma cor do cos.

936,9030 31,2300UN0032951 SCLAN00069

BERMUDA TAMANHO G (SCFV) descrição: em tactel 240
g/m2 100% poliéster na cor azul royal: cos com 3 costura
na cor azul marinho, com cadarço para regulagem. com 2
bolsos na frente e um atrás, silk na frente do lado
esquerdo com 25cm de altura e 8.5cm de largura,
fechamento lateral com 3 costuras, com vivo nas laterais
e forro do bolso, na mesma cor do cos.

624,6020 31,2300UN0032953 SCLAN00071

BERMUDA TAMANHO M (SCFV) descrição: em tactel 240
g/m2 100% poliéster na cor azul royal: cos com 3 costura
na cor azul marinho, com cadarço para regulagem. com 2
bolsos na frente e um atrás, silk na frente do lado
esquerdo com 25cm de altura e 8.5cm de largura,
fechamento lateral com 3 costuras, com vivo nas laterais
e forro do bolso, na mesma cor do cos.

624,6020 31,2300UN0032952 SCLAN00070

CALCA - TAMANHO 10 (SCFV) descrição: em tactel 240
g/m2 100% poliéster na cor azul royal: cos com 3 costura

1.287,0030 42,9000UN0032919 SCLAN00037
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na cor azul marinho, com cadarço para regulagem. com 2
bolsos na frente e um atrás, silk na frente do lado
esquerdo com 25cm de altura e 8.5cm de largura,
fechamento lateral com 3 costuras, com vivo nas lateris e
forro do bolso na mesma cor do cos.

CALCA - TAMANHO 12 (SCFV) descrição: em tactel 240
g/m2 100% poliéster na cor azul royal: cos com 3 costura
na cor azul marinho, com cadarço para regulagem. com 2
bolsos na frente e um atrás, silk na frente do lado
esquerdo com 25cm de altura e 8.5cm de largura,
fechamento lateral com 3 costuras, com vivo nas lateris e
forro do bolso na mesma cor do cos.

2.574,0060 42,9000UN0032920 SCLAN00038

CALCA - TAMANHO 14 (SCFV) descrição: em tactel 240
g/m2 100% poliéster na cor azul royal: cos com 3 costura
na cor azul marinho, com cadarço para regulagem. com 2
bolsos na frente e um atrás, silk na frente do lado
esquerdo com 25cm de altura e 8.5cm de largura,
fechamento lateral com 3 costuras, com vivo nas lateris e
forro do bolso na mesma cor do cos.

2.574,0060 42,9000UN0032921 SCLAN00039

CALCA TAMANHO 08 (SCFV) descrição: em tactel 240
g/m2 100% poliéster na cor azul royal: cos com 3 costura
na cor azul marinho, com cadarço para regulagem. com 2
bolsos na frente e um atrás, silk na frente do lado
esquerdo com 25cm de altura e 8.5cm de largura,
fechamento lateral com 3 costuras, com vivo nas lateris e
forro do bolso na mesma cor do cos.

1.287,0030 42,9000UN0032918 SCLAN00036

CALCA TAMANHO 16 (SCFV) descrição: em tactel 240
g/m2 100% poliéster na cor azul royal: cos com 3 costura
na cor azul marinho, com cadarço para regulagem. com 2
bolsos na frente e um atrás, silk na frente do lado
esquerdo com 25cm de altura e 8.5cm de largura,
fechamento lateral com 3 costuras, com vivo nas lateris e
forro do bolso na mesma cor do cos.

1.287,0030 42,9000UN0032948 SCLAN00066

CALCA TAMANHO G (SCFV) descrição: em tactel 240
g/m2 100% poliéster na cor azul royal: cos com 3 costura
na cor azul marinho, com cadarço para regulagem. com 2
bolsos na frente e um atrás, silk na frente do lado
esquerdo com 25cm de altura e 8.5cm de largura,
fechamento lateral com 3 costuras, com vivo nas lateris e
forro do bolso na mesma cor do cos.

858,0020 42,9000UN0032950 SCLAN00068

CALCA TAMANHO M (SCFV) descrição: em tactel 240
g/m2 100% poliéster na cor azul royal: cos com 3 costura
na cor azul marinho, com cadarço para regulagem. com 2
bolsos na frente e um atrás, silk na frente do lado
esquerdo com 25cm de altura e 8.5cm de largura,
fechamento lateral com 3 costuras, com vivo nas lateris e
forro do bolso na mesma cor do cos.

858,0020 42,9000UN0032949 SCLAN00067

CAMISA TAMANHO 16 (SCFV) descrição: em malha
anti-pilling 67% poliéster e 33% viscose,165 g/m2 na cor
branca, gola redonda na cor azul marinho, silk na frente e
nas costa com até 6 cores.

681,9030 22,7300UN0032957 SCLAN00075
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CAMISA TAMANHO G (SCFV) descrição: em malha
anti-pilling 67% poliéster e 33% viscose,165 g/m2 na cor
branca, gola redonda na cor azul marinho, silk na frente e
nas costa com até 6 cores.

454,6020 22,7300UN0032959 SCLAN00077

CAMISA TAMANHO M (SCFV) descrição: em malha
anti-pilling 67% poliéster e 33% viscose,165 g/m2 na cor
branca, gola redonda na cor azul marinho, silk na frente e
nas costa com até 6 cores.

454,6020 22,7300UN0032958 SCLAN00076

CAMISA TAMANHOS 08 (SCFV) descrição: em malha
anti-pilling 67% poliéster e 33% viscose,165 g/m2 na cor
branca, gola redonda na cor azul marinho, silk na frente e
nas costa com até 6 cores.

681,9030 22,7300UN0032930 SCLAN00048

CAMISA TAMANHOS 10 (SCFV) descrição: em malha
anti-pilling 67% poliéster e 33% viscose,165 g/m2 na cor
branca, gola redonda na cor azul marinho, silk na frente e
nas costa com até 6 cores.

681,9030 22,7300UN0032931 SCLAN00049

CAMISA TAMANHOS 12 (SCFV) descrição: em malha
anti-pilling 67% poliéster e 33% viscose,165 g/m2 na cor
branca, gola redonda na cor azul marinho, silk na frente e
nas costa com até 6 cores.

1.363,8060 22,7300UN0032932 SCLAN00050

CAMISA TAMANHOS 14 (SCFV) descrição: em malha
anti-pilling 67% poliéster e 33% viscose,165 g/m2 na cor
branca, gola redonda na cor azul marinho, silk na frente e
nas costa com até 6 cores.

1.363,8060 22,7300UN0032933 SCLAN00051

JAQUETA TAMANHO 08 (SCFV) descrição: em tactel 240
g/m2 100% poliéster na cor azul royal:  modelo com forro
e punho, com 2 bolso na frente. silk na frente do lado
esquerdo de até 6 cores, 30cm de altura e 12.5cm de
largura. silk nas costa com 26.5cm de altura e 8.5cm
largura.  a gola e o punho na cor azul marinho, o forro do
bolso na cor azul marinho.

3.736,2030 124,5400UN0032914 SCLAN00032

JAQUETA TAMANHO 10 (SCFV) escrição: em tactel 240
g/m2 100% poliéster na cor azul royal:  modelo com forro
e punho, com 2 bolso na frente. silk na frente do lado
esquerdo de até 6 cores, 30cm de altura e 12.5cm de
largura. silk nas costa com 26.5cm de altura e 8.5cm
largura.  a gola e o punho na cor azul marinho, o forro do
bolso na cor azul marinho.

3.736,2030 124,5400UN0032915 SCLAN00033

JAQUETA TAMANHO 12 (SCFV) descrição: em tactel 240
g/m2 100% poliéster na cor azul royal:  modelo com forro
e punho, com 2 bolso na frente. silk na frente do lado
esquerdo de até 6 cores, 30cm de altura e 12.5cm de
largura. silk nas costa com 26.5cm de altura e 8.5cm
largura.  a gola e o punho na cor azul marinho, o forro do
bolso na cor azul marinho.

7.472,4060 124,5400UN0032916 SCLAN00034

JAQUETA TAMANHO 14 (SCFV) descrição: em tactel 240
g/m2 100% poliéster na cor azul royal:  modelo com forro
e punho, com 2 bolso na frente. silk na frente do lado
esquerdo de até 6 cores, 30cm de altura e 12.5cm de
largura. silk nas costa com 26.5cm de altura e 8.5cm
largura.  a gola e o punho na cor azul marinho, o forro do

7.472,4060 124,5400UN0032917 SCLAN00035
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bolso na cor azul marinho.

JAQUETA TAMANHO 16 (SCFV) descrição: em tactel 240
g/m2 100% poliéster na cor azul royal:  modelo com forro
e punho, com 2 bolso na frente. silk na frente do lado
esquerdo de até 6 cores, 30cm de altura e 12.5cm de
largura. silk nas costa com 26.5cm de altura e 8.5cm
largura.  a gola e o punho na cor azul marinho, o forro do
bolso na cor azul marinho.

3.736,2030 124,5400UN0032945 SCLAN00063

JAQUETA TAMANHO G (SCFV) descrição: em tactel 240
g/m2 100% poliéster na cor azul royal:  modelo com forro
e punho, com 2 bolso na frente. silk na frente do lado
esquerdo de até 6 cores, 30cm de altura e 12.5cm de
largura. silk nas costa com 26.5cm de altura e 8.5cm
largura.  a gola e o punho na cor azul marinho, o forro do
bolso na cor azul marinho.

2.490,8020 124,5400UN0032947 SCLAN00065

JAQUETA TAMANHO M (SCFV) descrição: em tactel 240
g/m2 100% poliéster na cor azul royal:  modelo com forro
e punho, com 2 bolso na frente. silk na frente do lado
esquerdo de até 6 cores, 30cm de altura e 12.5cm de
largura. silk nas costa com 26.5cm de altura e 8.5cm
largura.  a gola e o punho na cor azul marinho, o forro do
bolso na cor azul marinho.

2.490,8020 124,5400UN0032946 SCLAN00064

SHORT-SAIA - TAMANHO 08 (SVFV) descrição: em tactel
240 g/m2 100% poliéster na cor azul royal: cos com 3
costura na cor azul marinho, com cadarço para
regulagem. com 1 bolso atrás. silk na frente do lado
esquerdo, com vivo na lateral.

1.290,0030 43,0000UN0032926 SCLAN00044

SHORT-SAIA - TAMANHO 10 (SCFV) descrição: em tactel
240 g/m2 100% poliéster na cor azul royal: cos com 3
costura na cor azul marinho, com cadarço para
regulagem. com 1 bolso atrás. silk na frente do lado
esquerdo, com vivo na lateral.

1.290,0030 43,0000UN0032927 SCLAN00045

SHORT-SAIA - TAMANHO 16 (SVFV) descrição: em tactel
240 g/m2 100% poliéster na cor azul royal: cos com 3
costura na cor azul marinho, com cadarço para
regulagem. com 1 bolso atrás. silk na frente do lado
esquerdo, com vivo na lateral.

1.290,0030 43,0000UN0032954 SCLAN00072

SHORT-SAIA - TAMANHO G (SVFV) descrição: em tactel
240 g/m2 100% poliéster na cor azul royal: cos com 3
costura na cor azul marinho, com cadarço para
regulagem. com 1 bolso atrás. silk na frente do lado
esquerdo, com vivo na lateral.

860,0020 43,0000UN0032956 SCLAN00074

SHORT-SAIA - TAMANHO M (SVFV) descrição: em tactel
240 g/m2 100% poliéster na cor azul royal: cos com 3
costura na cor azul marinho, com cadarço para
regulagem. com 1 bolso atrás. silk na frente do lado
esquerdo, com vivo na lateral.

860,0020 43,0000UN0032955 SCLAN00073

SHORT-SAIA, TAMANHO 12 (SCFV) descrição: em tactel
240 g/m2 100% poliéster na cor azul royal: cos com 3
costura na cor azul marinho, com cadarço para

2.580,0060 43,0000UN0032928 SCLAN00046
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regulagem. com 1 bolso atrás. silk na frente do lado
esquerdo, com vivo na lateral.

SHORT-SAIA, TAMANHO 14 (SCFV) descrição: em tactel
240 g/m2 100% poliéster na cor azul royal: cos com 3
costura na cor azul marinho, com cadarço para
regulagem. com 1 bolso atrás. silk na frente do lado
esquerdo, com vivo na lateral.

2.580,0060 43,0000UN0032929 SCLAN00047

Total do Lote:  66.100,00

Total Geral do Fornecedor:  66.100,00
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00003Lote
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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 26,0900UN0031974
ALETSO

N /
CAMISA

00002

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 26,0900UN0030159

ALETSO
N /

CAMISA
00008

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 26,0900UN0030160

ALETSO
N /

CAMISA
00013

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 26,0900UN0030158

ALETSO
N /

CAMISA
00018

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 26,0900UN0030157

ALETSO
N /

CAMISA
00023

Total do Lote:  18.002,10

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00006Lote

Marca

CAMISA ADULTO TAM. (G) - AMARELA (COMUM PARA
EVENTOS)
específicações:

635,0025 25,4000UN0031957
ALETSO

N /
CAMISA

00005
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- 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 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 25,4000UN0031958
ALETSO

N /
CAMISA

00010

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 25,4000UN0031956
ALETSO

N /
CAMISA

00015

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 25,4000UN0031955
ALETSO

N /
CAMISA

00020

Total do Lote:  2.540,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00007Lote

Marca

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 23,3000UN0031961
ALETSO

N /
INFANTIL

00025

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;

582,5025 23,3000UN0031962
ALETSO

N /
INFANTIL

00027
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000048/2020 - 14/10/2020 - Processo Nº 002928/2019

Vencedor MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI ME

CNPJ 39.406.327/0001-01

Endereço Rua Clarinda Rodrigues Jordão, 30/36 - ARARIGUABA - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29305525

Contato (28) 3522-1744

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00007Lote

Marca

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.

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

582,5025 23,3000UN0031960
ALETSO

N /
INFANTIL

00028

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 23,3000UN0031959
ALETSO

N /
INFANTIL

00030

Total do Lote:  2.330,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00008Lote

Marca

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 22,1700UN0027833
ALETSO

N /
INFANTIL

00026

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 22,1700UN0027831
ALETSO

N /
INFANTIL

00029

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

4.766,55215 22,1700UN0027830
ALETSO

N /
INFANTIL

00031
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000048/2020 - 14/10/2020 - Processo Nº 002928/2019

Vencedor MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI ME

CNPJ 39.406.327/0001-01

Endereço Rua Clarinda Rodrigues Jordão, 30/36 - ARARIGUABA - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29305525

Contato (28) 3522-1744

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00008Lote

Marca

secretaria municipal de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura de iúna.

Total do Lote:  11.528,40

Total Geral do Fornecedor:  34.400,50
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000048/2020 - 14/10/2020 - Processo Nº 002928/2019

Vencedor DSP CONFECCOES EIRELI

CNPJ 11.540.122/0001-97

Endereço RUA ÁUREA BISPO DEPES, 100 - Campo da Leopoldina - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29305378

Contato (28) 3522-0846

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00002Lote

Marca

CAMISA ADULTO TAM. (EXG) - AZUL (COMUM PARA
EVENTOS) específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com
toque de pv; cor azul; 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.

1.867,5075 24,9000UN0031973 CHALÉ00001

CAMISA ADULTO TAM. (G) - AZUL (COMUM PARA
EVENTOS) específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com
toque de pv; cor azul; 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.

4.108,50165 24,9000UN0030163 CHALÉ00006

CAMISA ADULTO TAM. (GG) - AZUL (COMUM PARA
EVENTOS) específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com
toque de pv; cor azul; 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.

4.108,50165 24,9000UN0030164 CHALÉ00011

CAMISA ADULTO TAM. (M) - AZUL (COMUM PARA
EVENTOS) específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com
toque de pv; cor azul; 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.

4.731,00190 24,9000UN0030162 CHALÉ00016

CAMISA ADULTO TAM. (P) - AZUL (COMUM PARA
EVENTOS) específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com
toque de pv; cor azul; 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.

1.867,5075 24,9000UN0030161 CHALÉ00021

Total do Lote:  16.683,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00004Lote

Marca

CAMISA ADULTO TAM. (EXG) - VERMELHA (COMUM
PARA EVENTOS) específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com

1.955,2575 26,0700UN0031971 CHALÉ00003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000048/2020 - 14/10/2020 - Processo Nº 002928/2019

Vencedor DSP CONFECCOES EIRELI

CNPJ 11.540.122/0001-97

Endereço RUA ÁUREA BISPO DEPES, 100 - Campo da Leopoldina - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29305378

Contato (28) 3522-0846

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00004Lote

Marca

toque de pv; cor vermelha; 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.

CAMISA ADULTO TAM. (G) - VERMELHA (COMUM PARA
EVENTOS) específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com
toque de pv; cor vermelha; 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.

1.955,2575 26,0700UN0031969 CHALÉ00009

CAMISA ADULTO TAM. (GG) - VERMELHA (COMUM
PARA EVENTOS) específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com
toque de pv; cor vermelha; 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.

1.955,2575 26,0700UN0031970 CHALÉ00014

CAMISA ADULTO TAM. (M) - VERMELHA (COMUM PARA
EVENTOS) específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com
toque de pv; cor vermelha; 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.

1.955,2575 26,0700UN0031968 CHALÉ00019

CAMISA ADULTO TAM. (P) - VERMELHA (COMUM PARA
EVENTOS) específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com
toque de pv; cor vermelha; 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.

1.955,2575 26,0700UN0031967 CHALÉ00024

Total do Lote:  9.776,25

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00005Lote

Marca

CAMISA ADULTO TAM. (EXG) – 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 silk screen, frente e costas tamanho
padrão de uma folha a4; tamanho exg (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
prefeitura de iúna.

1.754,2575 23,3900UN0031972 CHALÉ00004

CAMISA ADULTO TAM. (G) - BRANCA (COMUM PARA
EVENTOS) específicações:

7.017,00300 23,3900UN0027828 CHALÉ00007
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000048/2020 - 14/10/2020 - Processo Nº 002928/2019

Vencedor DSP CONFECCOES EIRELI

CNPJ 11.540.122/0001-97

Endereço RUA ÁUREA BISPO DEPES, 100 - Campo da Leopoldina - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29305378

Contato (28) 3522-0846

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00005Lote

Marca

- 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 (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
secretaria municipal de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura de iúna.

CAMISA ADULTO TAM. (GG) - 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 gg (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
secretaria municipal de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura de iúna.

3.976,30170 23,3900UN0027829 CHALÉ00012

CAMISA ADULTO 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 (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
secretaria municipal de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura de iúna.

7.367,85315 23,3900UN0027827 CHALÉ00017

CAMISA ADULTO 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 (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
secretaria municipal de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura de iúna.

8.186,50350 23,3900UN0027826 CHALÉ00022

Total do Lote:  28.301,90

Total Geral do Fornecedor:  54.761,15
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000048/2020 - 14/10/2020 - Processo Nº 002928/2019

Vencedor DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

CNPJ 27.391.093/0001-89

Endereço RUA HERMES SANTÓRIO, 10 - JARDIM AMERICA - CARIACICA - ES - CEP: 29140430

Contato (27) 3216-0711

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00009Lote

Marca

CAMISAS DE TECIDO TRICOLINE MANGA LONGA -
TAMANHO EXG descrição: contendo bordados nas duas
mangas, bolso bordado, logo prefeitura municipal de iuna
lado direito, costas bordado do evento, com 22cm, sendo
logo prefeitura com 9cm, logo do evento no bolso 9cm,
logo manga direita 7cm e manga esquerda 7cm. cor a ser
definida.

3.148,5030 104,9500UN0032944 D.S00062

CAMISAS DE TECIDO TRICOLINE MANGA LONGA -
TAMANHO G descrição: contendo bordados nas duas
mangas, bolso bordado, logo prefeitura municipal de iuna
lado direito, costas bordado do evento, com 22cm, sendo
logo prefeitura com 9cm, logo do evento no bolso 9cm,
logo manga direita 7cm e manga esquerda 7cm. cor a ser
definida.

5.247,5050 104,9500UN0032942 D.S00060

CAMISAS DE TECIDO TRICOLINE MANGA LONGA -
TAMANHO GG descrição: contendo bordados nas duas
mangas, bolso bordado, logo prefeitura municipal de iuna
lado direito, costas bordado do evento, com 22cm, sendo
logo prefeitura com 9cm, logo do evento no bolso 9cm,
logo manga direita 7cm e manga esquerda 7cm. cor a ser
definida.

4.198,0040 104,9500UN0032943 D.S00061

CAMISAS DE TECIDO TRICOLINE MANGA LONGA -
TAMANHO M descrição: contendo bordados nas duas
mangas, bolso bordado, logo prefeitura municipal de iúna
lado direito, costas bordado do evento, com 22cm, sendo
logo prefeitura com 9cm, logo do evento no bolso 9cm,
logo manga direita 7cm e manga esquerda 7cm. cor a ser
definida.

5.247,5050 104,9500UN0032941 D.S00059

CAMISAS DE TECIDO TRICOLINE MANGA LONGA -
TAMANHO P descrição: contendo bordados nas duas
mangas, bolso bordado, logo prefeitura municipal de iuna
lado direito, costas bordado do evento, com 22cm, sendo
logo prefeitura com 9cm, logo do evento no bolso 9cm,
logo manga direita 7cm e manga esquerda 7cm. cor a ser
definida.

4.198,0040 104,9500UN0032940 D.S00058

Total do Lote:  22.039,50

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00010Lote

Marca

TENIS TAMANHO 30 (SCFV) descrição: confeccionado
em lona lisa com pespontos em cor contrastante. palmilha
em eva macia e de fácil limpeza. fechamento em cadarço.
solado em borracha antiderrapante, macia e flexível.

3.561,2040 89,0300UN0032934 BLITZZIN00052

TENIS TAMANHO 32 (SCFV) descrição: confeccionado
em lona lisa com pespontos em cor contrastante. palmilha
em eva macia e de fácil limpeza. fechamento em cadarço.
solado em borracha antiderrapante, macia e flexível.

4.451,5050 89,0300UN0032935 BLITZZIN00053

TENIS TAMANHO 34 (SCFV) descrição: confeccionado
em lona lisa com pespontos em cor contrastante. palmilha
em eva macia e de fácil limpeza. fechamento em cadarço.
solado em borracha antiderrapante, macia e flexível.

4.451,5050 89,0300UN0032936 BLITZZIN00054
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000048/2020 - 14/10/2020 - Processo Nº 002928/2019

Vencedor DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

CNPJ 27.391.093/0001-89

Endereço RUA HERMES SANTÓRIO, 10 - JARDIM AMERICA - CARIACICA - ES - CEP: 29140430

Contato (27) 3216-0711

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00010Lote

Marca

TENIS TAMANHO 35 (SCFV) descrição: confeccionado
em lona lisa com pespontos em cor contrastante. palmilha
em eva macia e de fácil limpeza. fechamento em cadarço.
solado em borracha antiderrapante, macia e flexível.

4.451,5050 89,0300UN0032937 BLITZZIN00055

TENIS TAMANHO 37 (SCFV) descrição: confeccionado
em lona lisa com pespontos em cor contrastante. palmilha
em eva macia e de fácil limpeza. fechamento em cadarço.
solado em borracha antiderrapante, macia e flexível.

4.451,5050 89,0300UN0032938 BLITZZIN00056

TENIS TAMANHO 38 (SCFV) descrição: confeccionado
em lona lisa com pespontos em cor contrastante. palmilha
em eva macia e de fácil limpeza. fechamento em cadarço.
solado em borracha antiderrapante, macia e flexível.

4.451,5050 89,0300UN0032939 BLITZZIN00057

TENIS TAMANHO 40 (SCFV) descrição: confeccionado
em lona lisa com pespontos em cor contrastante. palmilha
em eva macia e de fácil limpeza. fechamento em cadarço.
solado em borracha antiderrapante, macia e flexível.

1.780,6020 89,0300UN0032960 BLITZZIN00078

Total do Lote:  27.599,30

Total Geral do Fornecedor:  49.638,80

Total Geral:  204.900,45
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