
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000031/2021

CRR COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

CNPJ:  08.036.852/0001-40

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO, 1381 - CENTRO - VILA VELHA - ES - CEP: 29100401

ANEXO - TERMO Nº 000031/2021 -  SEQUÊNCIA  N°000002861

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000019/2021 003257/2020

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇASSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00577 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇASLocal

MarcaItem

BOLSA

descrição:
- confeccionada em lona de algodão impermeabilizada, toda
debruada, alça de cadarço de algodão largura 50mm da
mesma cor com regulagem, fechamento com 2 tiras de
cadarço 25mm, 5 divisões internas mais um bolso sem lapela
por baixo da tampa.
- tamanho: 15 cm (largura) x 40 cm (altura) x 30 cm (lateral).

1.224,0018,00 68,000UN005 PSPORT005

CALCADO OCUPACIONAL NA COR BRANCA TIPO TENIS
FEMININO N  35

descrição:
- branco, antiderrapante, fechamento em cadarço,
confeccionado em couro hidrofugado, sem biqueira de aço,
palmilha de montagem em não tecido, solado de poliuretano
monodensidade injeção direta. com ca (certificado de
aprovação)

195,603,00 65,200PAR015 CARTUM048

CALCADO OCUPACIONAL NA COR BRANCA TIPO TENIS
FEMININO N  36

descrição:
- branco, antiderrapante, fechamento em cadarço,
confeccionado em couro hidrofugado, sem biqueira de aço,
palmilha de montagem em não tecido, solado de poliuretano
monodensidade injeção direta. com ca (certificado de
aprovação)

391,206,00 65,200PAR015 CARTUM049

CALCADO OCUPACIONAL NA COR BRANCA TIPO TENIS
FEMININO N  37

descrição:
- branco, antiderrapante, fechamento em cadarço,
confeccionado em couro hidrofugado, sem biqueira de aço,
palmilha de montagem em não tecido, solado de poliuretano
monodensidade injeção direta. com ca (certificado de
aprovação)

195,603,00 65,200PAR015 CARTUM050

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.

280,0050,00 5,600PAR039 VOLK055

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              2.286,40

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140
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SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              2.286,40

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTELocal

MarcaItem

BOLSA

descrição:
- confeccionada em lona de algodão impermeabilizada, toda
debruada, alça de cadarço de algodão largura 50mm da
mesma cor com regulagem, fechamento com 2 tiras de
cadarço 25mm, 5 divisões internas mais um bolso sem lapela
por baixo da tampa.
- tamanho: 15 cm (largura) x 40 cm (altura) x 30 cm (lateral).

136,002,00 68,000UN005 PSPORT091

CALCA EM BRIM MODELO FEMININO - TAMANHO EG
descrição:
calça confeccionada em brim rip stop 67% algodão 33%
poliéster, cor cinza claro, com elástico na cintura, s em
bolsos. (equivale ao 52/54) antes da entrega definitiva do
material a empresa deverá apresentar 01 (uma) amostra
para aprovação da equipe técnica da secretaria municipal de
educação. unidade: un

3.440,0050,00 68,800UN011 PSPORT104

CALCA EM BRIM MODELO FEMININO - TAMANHO G
descrição:
calça confeccionada em brim rip stop 67% algodão 33%
poliéster, cor cinza claro, com elástico na cintura, s em
bolsos. (equivale ao 44/46) antes da entrega definitiva do
material a empresa deverá apresentar 01 (uma) amostra
para aprovação da equipe técnica da secretaria municipal de
educação. unidade: un

3.440,0050,00 68,800UN011 PSPORT105

CALCA EM BRIM MODELO FEMININO - TAMANHO GG
descrição:
calça confeccionada em brim rip stop 67% algodão 33%
poliéster, cor cinza claro, com elástico na cintura, s em
bolsos. (equivale ao 48/50) antes da entrega definitiva do
material a empresa deverá apresentar 01 (uma) amostra
para aprovação da equipe técnica da secretaria municipal de
educação. unidade: un

3.440,0050,00 68,800UN011 PSPORT106

CALCA EM BRIM MODELO FEMININO - TAMANHO M
descrição:
calça confeccionada em brim rip stop 67% algodão 33%
poliéster, cor cinza claro, com elástico na cintura, s em
bolsos. (equivale ao 40/42) antes da entrega definitiva do
material a empresa deverá apresentar 01 (uma) amostra
para aprovação da equipe técnica da secretaria municipal de
educação. unidade: un

3.440,0050,00 68,800UN011 PSPORT107

CALCA EM BRIM MODELO FEMININO - TAMANHO P
descrição:
calça confeccionada em brim rip stop 67% algodão 33%
poliéster, cor cinza claro, com elástico na cintura, s em
bolsos. (equivale ao 36/38) antes da entrega definitiva do
material a empresa deverá apresentar 01 (uma) amostra
para aprovação da equipe técnica da secretaria municipal de
educação - unidade: un

3.440,0050,00 68,800UN011 PSPORT108

CALCA EM BRIM MODELO MASCULINO - TAMANHO EG
descrição:
calça confeccionada em brim rip stop 67% algodão 33%
poliéster, cor cinza claro, com elástico na cintura, s em
bolsos. (equivale ao 52/54). antes da entrega definitiva do
material a empresa deverá apresentar 01 (uma) amostra
para aprovação da equipe técnica da secretaria municipal de
educação. unidade: un

218,004,00 54,500UN014 PSPORT109

CALCA EM BRIM MODELO MASCULINO - TAMANHO G
descrição:
calça confeccionada em brim rip stop 67% algodão 33%

327,006,00 54,500UN014 PSPORT110
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poliéster, cor cinza claro, com elástico na cintura, s em
bolsos. (equivale ao 44/46). antes da entrega definitiva do
material a empresa deverá apresentar 01 (uma) amostra
para aprovação da equipe técnica da secretaria municipal de
educação. unidade: un

CALCA EM BRIM MODELO MASCULINO - TAMANHO GG
descrição:
calça confeccionada em brim rip stop 67% algodão 33%
poliéster, cor cinza claro, com elástico na cintura, s em
bolsos. (equivale ao 48/50). antes da entrega definitiva do
material a empresa deverá apresentar 01 (uma) amostra
para aprovação da equipe técnica da secretaria municipal de
educação. unidade: un

109,002,00 54,500UN014 PSPORT111

CALCA EM BRIM MODELO MASCULINO - TAMANHO M
descrição:
calça confeccionada em brim rip stop 67% algodão 33%
poliéster, cor cinza claro, com elástico na cintura, s em
bolsos. (equivale ao 40/42) antes da entrega definitiva do
material a empresa deverá apresentar 01 (uma) amostra
para aprovação da equipe técnica da secretaria municipal de
educação. unidade: un

436,008,00 54,500UN014 PSPORT112

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.

56,0010,00 5,600PAR039 VOLK089

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              18.482,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              18.482,00

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

BOLSA

descrição:
- confeccionada em lona de algodão impermeabilizada, toda
debruada, alça de cadarço de algodão largura 50mm da
mesma cor com regulagem, fechamento com 2 tiras de
cadarço 25mm, 5 divisões internas mais um bolso sem lapela
por baixo da tampa.
- tamanho: 15 cm (largura) x 40 cm (altura) x 30 cm (lateral).

680,0010,00 68,000UN005 PSPORT116

CALCA EM BRIM MODELO MASCULINO (PARA
MOTORISTAS DE AMBULANCIA)

descrição:
- calça confeccionada em brim rip stop 67% algodão 33%
poliéster, cor azul marinho, cós com passantes para cinto
com fechamento de botão de pressão e zíper.
- 02 (dois) bolsos faca interno frontal;
- 02 (dois) bolsos nas laterais com tampa em velcro;
- 02 (dois) bolsos traseiros com tampa em velcro;
- reforço no joelho e entre as pernas.
faixas de tecido refletivo, no sentido horizontal ao redor da
perna localizada abaixo dos bolsos laterais.
antes da entrega definitiva do material, a empresa deverá
apresentar 01 (uma) amostra para aprovação da equipe
técnica da secretaria municipal de saúde.

1.515,5426,00 58,290UN012 PSPORT117
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tamanhos das medidas
p - n° 38 a 40
comprimento: 1,14 cm cintura: até 98 cm coxa: 64 cm
m - n° 42 a 44
comprimento: 1,16 cm cintura: até 100 cm coxa: 68 cm
g - n° 46 a 48
comprimento: 1,18 cm cintura: até 104 cm coxa: 70 cm
gg - n° 50 a 52
comprimento: 1,20 cm cintura: até 108 cm coxa: 74 cm
xg - n° 54 a 56
comprimento: 1,22 cm cintura: até 1,12 cm coxa: 76 cm

COLETE EM BRIM LEVE TAMANHO G (PARA OS ACS)

descrição:
- colete em brim leve, 100% algodão, sem gola e sem manga,
cor azul escuro, com zíper, com 02 (dois) bolsos na frente
(parte inferior). silkado nas costas (agente comunitário de
saúde, abaixo brasão da prefeitura municipal de iúna/es),
com boa visibilidade para identificação do profissional.
silkado na frente, no lado superior esquerdo (secretaria
municipal de saúde com brasão da prefeitura municipal de
iúna) nos tamanhos: 10 cm de comprimento x 08 cm de
largura. comprimento do colete abaixo da cintura. antes da
entrega definitiva do material, a empresa deverá apresentar
01 (uma) amostra para aprovação da equipe técnica da
secretaria municipal de saúde.

2.716,4826,00 104,480UN012 PSPORT142

COLETE EM BRIM LEVE TAMANHO GG (PARA OS ACS)

descrição:
- colete em brim leve, 100% algodão, sem gola e sem manga,
cor azul escuro, com zíper, com 02 (dois) bolsos na frente
(parte inferior). silkado nas costas (agente comunitário de
saúde, abaixo brasão da prefeitura municipal de iúna/es),
com boa visibilidade para identificação do profissional.
silkado na frente, no lado superior esquerdo (secretaria
municipal de saúde com brasão da prefeitura municipal de
iúna) nos tamanhos: 10 cm de comprimento x 08 cm de
largura. comprimento do colete acima da cintura. antes da
entrega definitiva do material, a empresa deverá apresentar
01 (uma) amostra para aprovação da equipe técnica da
secretaria municipal de saúde.

2.298,5622,00 104,480UN012 PSPORT144

COLETE EM BRIM LEVE TAMANHO M (PARA OS ACS)

descrição:
- colete em brim leve, 100% algodão, sem gola e sem manga,
cor azul escuro, com zíper, com 02 (dois) bolsos na frente
(parte inferior). silkado nas costas (agente comunitário de
saúde, abaixo brasão da prefeitura municipal de iúna/es),
com boa visibilidade para identificação do profissional.
silkado na frente, no lado superior esquerdo (secretaria
municipal de saúde com brasão da prefeitura municipal de
iúna) nos tamanhos: 10 cm de comprimento x 08 cm de
largura. comprimento do colete abaixo da cintura. antes da
entrega definitiva do material, a empresa deverá apresentar
01 (uma) amostra para aprovação da equipe técnica da
secretaria municipal de saúde.

3.552,3234,00 104,480UN012 PSPORT146

COLETE EM BRIM LEVE TAMANHO P (PARA OS ACS)

descrição:
- colete em brim leve, 100% algodão, sem gola e sem
manga, cor azul escuro, com zíper, com 02 (dois) bolsos na
frente (parte inferior). silkado nas costas (agente
comunitário de saúde, abaixo brasão da prefeitura municipal
de iúna/es), com boa visibilidade para identificação do
profissional. silkado na frente, no lado superior esquerdo
(secretaria municipal de saúde com brasão da prefeitura
municipal de iúna) nos tamanhos: 10 cm de comprimento x 08

1.462,7214,00 104,480UN012 PSPORT148
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cm de largura. comprimento do colete abaixo da cintura.
antes da entrega definitiva do material, a empresa deverá
apresentar 01 (uma) amostra para aprovação da equipe
técnica da secretaria municipal de saúde.

COLETE EM BRIM LEVE TAMANHO XG (PARA OS ACS)

descrição
- colete em brim leve, 100% algodão, sem gola e sem
manga, cor azul escuro, com zíper com 02 (dois) bolsos na
frente (parte inferior). silkado nas costas (agente
comunitário de saúde, abaixo brasão da prefeitura municipal
de iúna/es), com boa visibilidade para identificação do
profissional. silkado na frente, no lado superior esquerdo
(secretaria municipal de saúde com brasão da prefeitura
municipal de iúna) nos tamanhos: 10 cm de comprimento x 08
cm de largura. comprimento do colete abaixo da cintura.
antes da entrega definitiva do material, a empresa deverá
apresentar 01 (uma) amostra para aprovação da equipe
técnica da secretaria municipal de saúde.

1.044,8010,00 104,480UN012 PSPORT150

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              13.270,42

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              13.270,42

CRR COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA:                        34.038,82

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
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