
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000127/2020

DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

CNPJ:  27.391.093/0001-89

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

ANEXO - TERMO Nº 000127/2020 -  SEQUÊNCIA  N°000002715

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

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.

3.148,5030,00 104,950UN009 D.S062

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.

5.247,5050,00 104,950UN009 D.S060

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.

4.198,0040,00 104,950UN009 D.S061

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.

5.247,5050,00 104,950UN009 D.S059

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.

4.198,0040,00 104,950UN009 D.S058

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.

3.561,2040,00 89,030UN010 BLITZZIN052

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.

4.451,5050,00 89,030UN010 BLITZZIN053

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.

4.451,5050,00 89,030UN010 BLITZZIN054
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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.

4.451,5050,00 89,030UN010 BLITZZIN055

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.

4.451,5050,00 89,030UN010 BLITZZIN056

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.

4.451,5050,00 89,030UN010 BLITZZIN057

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.

1.780,6020,00 89,030UN010 BLITZZIN078

SETOR DE COMPRAS:              49.638,80

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              49.638,80

DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI:                        49.638,80
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