
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000034/2021

SCLAN MALHAS LTDA EPP

CNPJ:  32.468.738/0001-74

RUA JOSÉ DE SOUZA FERNANDES, 59 - Gilberto Machado - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP:
29303265

ANEXO - TERMO Nº 000034/2021 -  SEQUÊNCIA  N°000002864

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000019/2021 003257/2020

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTELocal

MarcaItem

AVENTAL EM BRIM (PARA MERENDEIRAS ESCOLARES)

avental modelo peito, medindo 1,00 (altura) x 060 (largura),
100% algodão, na cor cinza claro, com estampa silkada
colorida com o brasão da prefeitura municipal de iúna na
parte da frente centralizada (medindo 07cm altura x 05 cm
largura) e as identificações da secretaria municipal de
educação e alimentação escolar (em preto). unidade: un

3.840,00100,00 38,400UN004 SCLAN080

CAMISA DE MALHA POLIVISCOSE (PARA MERENDEIRAS
ESCOLARES) - TAMANHO P

descrição:
cor branca, modelo gola polo, malha poliviscose, composição
65% poliéster e 35% viscose, manga curta (sem sanfona),
sem bolso. na parte da frente (lado esquerdo) estampa
silkada colorida com o brasão da prefeitura municipal de iúna
(medindo 07cm altura x 05 cm largura) e as identificações da
secretaria municipal de educação e alimentação escolar (em
preto). antes da entrega definitiva do material a empresa
deverá apresentar 01 (uma) amostra para aprovação da
equipe técnica da secretaria municipal de educaçã. unidade:
un

2.490,0050,00 49,800UN018 SCLAN082

CAMISA DE MALHA POLIVISCOSE (PARA MERENDEIRAS
ESCOLARES) – TAMANHO EG

cor branca, modelo gola polo, malha poliviscose, composição
65% poliéster e 35% viscose, manga curta (sem sanfona),
sem bolso. na parte da frente (lado esquerdo) estampa
silkada colorida com o brasão da prefeitura municipal de iúna
(medindo 07cm altura x 05 cm largura) e as identificações da
secretaria municipal de educação e alimentação escolar (em
preto). 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

2.490,0050,00 49,800UN018 SCLAN083

CAMISA DE MALHA POLIVISCOSE (PARA MERENDEIRAS
ESCOLARES) – TAMANHO G

cor branca, modelo gola polo, malha poliviscose, composição
65% poliéster e 35% viscose, manga curta (sem sanfona),
sem bolso. na parte da frente (lado esquerdo) estampa
silkada colorida com o brasão da prefeitura municipal de iúna
(medindo 07cm altura x 05 cm largura) e as identificações da
secretaria municipal de educação e alimentação escolar (em
preto). 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

2.490,0050,00 49,800UN018 SCLAN084

CAMISA DE MALHA POLIVISCOSE (PARA MERENDEIRAS
ESCOLARES) – TAMANHO GG

2.490,0050,00 49,800UN018 SCLAN085
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cor branca, modelo gola polo, malha poliviscose, composição
65% poliéster e 35% viscose, manga curta (sem sanfona),
sem bolso. na parte da frente (lado esquerdo) estampa
silkada colorida com o brasão da prefeitura municipal de iúna
(medindo 07cm altura x 05 cm largura) e as identificações da
secretaria municipal de educação e alimentação escolar (em
preto). 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

CAMISA DE MALHA POLIVISCOSE (PARA MERENDEIRAS
ESCOLARES) – TAMANHO M

cor branca, modelo gola polo, malha poliviscose, composição
65% poliéster e 35% viscose, manga curta (sem sanfona),
sem bolso. na parte da frente (lado esquerdo) estampa
silkada colorida com o brasão da prefeitura municipal de iúna
(medindo 07cm altura x 05 cm largura) e as identificações da
secretaria municipal de educação e alimentação escolar (em
preto). 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

2.490,0050,00 49,800UN018 SCLAN086

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              16.290,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              16.290,00

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

CAMISA DE MALHA POLIVISCOSE TAMANHO G (PARA OS
ACE)

descrição:
- camisa cor azul escuro, modelo gola redonda, malha
poliviscose, composição 65% de poliéster e 35% viscose,
manga curta (sem sanfona). bolso do lado esquerdo na
parte superior silkado com brasão da prefeitura municipal de
iúna. tamanho do brasão: 07 cm altura x 05 cm largura. na
manga direita silkado vigilância ambiental. na parte superior
das costas silkado (secretaria municipal de saúde - vigilância
em saúde), com boa visibilidade para identificação do
profissional. antes da entrega definitiva do material, a
empresa deverá apresentar 01 (uma) amostra para
aprovação da equipe técnica da secretaria municipal de
saúde.

617,0010,00 61,700UN019 SCLAN124

CAMISA DE MALHA POLIVISCOSE TAMANHO GG (PARA
OS ACE)

descrição:
- camisa cor azul escuro, modelo gola redonda, malha
poliviscose, composição 65% de poliéster e 35% viscose,
manga curta (sem sanfona). bolso do lado esquerdo na
parte superior silkado com brasão da prefeitura municipal de
iúna. tamanho do brasão: 07 cm altura x 05 cm largura. na
manga direita silkado vigilância ambiental. na parte superior
das costas silkado (secretaria municipal de saúde - vigilância
em saúde), com boa visibilidade para identificação do
profissional. antes da entrega definitiva do material, a
empresa deverá apresentar 01 (uma) amostra para
aprovação da equipe técnica da secretaria municipal de
saúde.

550,5010,00 55,050UN019 SCLAN126

CAMISA DE MALHA POLIVISCOSE TAMANHO M (PARA OS
ACE) 493,608,00 61,700UN019 SCLAN128
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descrição:
- camisa cor azul escuro, modelo gola redonda, malha
poliviscose, composição 65% de poliéster e 35% viscose,
manga curta (sem sanfona). bolso do lado esquerdo na
parte superior silkado com brasão da prefeitura municipal de
iúna. tamanho do brasão: 07 cm altura x 05 cm largura. na
manga direita silkado vigilância ambiental. na parte superior
das costas silkado (secretaria municipal de saúde - vigilância
em saúde), com boa visibilidade para identificação do
profissional. antes da entrega definitiva do material, a
empresa deverá apresentar 01 (uma) amostra para
aprovação da equipe técnica da secretaria municipal de
saúde.

CAMISA DE MALHA POLIVISCOSE TAMANHO P (PARA OS
ACE)

descrição:
- camisa cor azul escuro, modelo gola redonda, malha
poliviscose, composição 65% de poliéster e 35% viscose,
manga curta (sem sanfona). bolso do lado esquerdo na
parte superior silkado com brasão da prefeitura municipal de
iúna. tamanho do brasão: 07 cm altura x 05 cm largura. na
manga direita silkado vigilância ambiental. na parte superior
das costas silkado (secretaria municipal de saúde - vigilância
em saúde), com boa visibilidade para identificação do
profissional. antes da entrega definitiva do material, a
empresa deverá apresentar 01 (uma) amostra para
aprovação da equipe técnica da secretaria municipal de
saúde.

258,164,00 64,540UN019 SCLAN130

CAMISA DE MALHA POLIVISCOSE TAMANHO XG (PARA
OS ACE)

descrição:
- camisa cor azul escuro, modelo gola redonda, malha
poliviscose, composição 65% de poliéster e 35% viscose,
manga curta (sem sanfona). bolso do lado esquerdo na
parte superior silkado com brasão da prefeitura municipal de
iúna. tamanho do brasão: 07 cm altura x 05 cm largura. na
manga direita silkado vigilância ambiental. na parte superior
das costas silkado (secretaria municipal de saúde - vigilância
em saúde), com boa visibilidade para identificação do
profissional. antes da entrega definitiva do material, a
empresa deverá apresentar 01 (uma) amostra para
aprovação da equipe técnica da secretaria municipal de
saúde.

470,808,00 58,850UN019 SCLAN132

CAMISA DE MALHA POLIVISCOSE TAMANHO G (PARA OS
ACS)

descrição
- camisa cor branca, malha poliviscose, gola redonda, sem
sanfona nas mangas, composição 65% poliéster com 35%
viscose. silkado nas costas (agente comunitário de saúde,
abaixo brasão da prefeitura municipal de iúna), com boa
visibilidade para identificação do profissional. silkado na
frente, no lado superior esquerdo (secretaria municipal de
saúde - agente comunitário de saúde, com brasão 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.

2.193,6040,00 54,840UN020 SCLAN125

CAMISA DE MALHA POLIVISCOSE TAMANHO GG (PARA
OS ACS)

descrição
- camisa cor branca, malha poliviscose, gola redonda, sem
sanfona nas mangas, composição 65% poliéster com 35%
viscose. silkado nas costas (agente comunitário de saúde,

1.864,5634,00 54,840UN020 SCLAN127

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
abaixo brasão da prefeitura municipal de iúna), com boa
visibilidade para identificação do profissional. silkado na
frente, no lado superior esquerdo (secretaria municipal de
saúde - agente comunitário de saúde, com brasão 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.

CAMISA DE MALHA POLIVISCOSE TAMANHO M (PARA OS
ACS)

descrição
- camisa cor branca, malha poliviscose, gola redonda, sem
sanfona nas mangas, composição 65% poliéster com 35%
viscose. silkado nas costas (agente comunitário de saúde,
abaixo brasão da prefeitura municipal de iúna), com boa
visibilidade para identificação do profissional. silkado na
frente, no lado superior esquerdo (secretaria municipal de
saúde - agente comunitário de saúde, com brasão 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.

3.687,6060,00 61,460UN020 SCLAN129

CAMISA DE MALHA POLIVISCOSE TAMANHO P (PARA OS
ACS)

descrição:
- camisa cor branca, malha poliviscose, gola redonda, sem
sanfona nas mangas, composição 65% poliéster com 35%
viscose. silkado nas costas (agente comunitário de saúde,
abaixo brasão da prefeitura municipal de iúna), com boa
visibilidade para identificação do profissional. silkado na
frente, no lado superior esquerdo (secretaria municipal de
saúde - agente comunitário de saúde, com brasão 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.

1.425,8426,00 54,840UN020 SCLAN131

CAMISA DE MALHA POLIVISCOSE TAMANHO XG (PARA
OS ACS)

descrição:
- camisa cor branca, malha poliviscose, gola redonda, sem
sanfona nas mangas, composição 65% poliéster com 35%
viscose. silkado nas costas (agente comunitário de saúde,
abaixo brasão da prefeitura municipal de iúna), com boa
visibilidade para identificação do profissional. silkado na
frente, no lado superior esquerdo (secretaria municipal de
saúde - agente comunitário de saúde, com brasão 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.

820,6814,00 58,620UN020 SCLAN133

CAMISA GOLA POLO MASCULINA TAMANHO G

descrição:
- camisa gola polo, com 02 botões, modelagem masculina,
cor vermelha, malha poliviscose, sem sanfona nas mangas,
composição 65% poliéster com 35% viscose. silkado nas
costas (socorrista, abaixo brasão da prefeitura municipal de
iúna), 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). antes da entrega definitiva do material, a empresa
deverá apresentar 01 (uma) amostra para aprovação da
equipe técnica da secretaria municipal de saúde.

599,6412,00 49,970UN021 SCLAN134

CAMISA GOLA POLO MASCULINA TAMANHO GG 623,6412,00 51,970UN021 SCLAN135
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descrição:
- camisa gola polo, com 02 botões, modelagem masculina,
cor vermelha, malha poliviscose, sem sanfona nas mangas,
composição 65% poliéster com 35% viscose. silkado nas
costas (socorrista, abaixo brasão da prefeitura municipal de
iúna), 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). antes da entrega definitiva do material, a empresa
deverá apresentar 01 (uma) amostra para aprovação da
equipe técnica da secretaria municipal de saúde.

CAMISA GOLA POLO MASCULINA TAMANHO M

descrição:
- camisa gola polo, com 02 botões, modelagem masculina,
cor vermelha, malha poliviscose, sem sanfona nas mangas,
composição 65% poliéster com 35% viscose. silkado nas
costas (socorrista, abaixo brasão da prefeitura municipal de
iúna), 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). antes da entrega definitiva do material, a empresa
deverá apresentar 01 (uma) amostra para aprovação da
equipe técnica da secretaria municipal de saúde.

311,826,00 51,970UN021 SCLAN136

CAMISA GOLA POLO MASCULINA XG

descrição:
- camisa gola polo, com 02 botões, modelagem masculina,
cor vermelha, malha poliviscose, sem sanfona nas mangas,
composição 65% poliéster com 35% viscose. silkado nas
costas (socorrista, abaixo brasão da prefeitura municipal de
iúna), 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). antes da entrega definitiva do material, a empresa
deverá apresentar 01 (uma) amostra para aprovação da
equipe técnica da secretaria municipal de saúde.

329,826,00 54,970UN021 SCLAN137

CAMISA GOLA POLO MASCULINA – BRANCA

- camisa gola polo, com 02 botões, modelagem masculina,
cor branca, malha poliviscose, sem sanfona nas mangas,
composição 65% poliéster com 35% viscose. silkado nas
costas (técnico de enfermagem/socorrista, abaixo brasão da
prefeitura municipal de iúna), 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). antes da entrega
definitiva do material, a empresa deverá apresentar 01 (uma)
amostra para aprovação da equipe técnica da secretaria
municipal de saúde.
tamanho: g e gg, (a ser definido pela secretaria de saúde no
momento da aquisição).

116,002,00 58,000UN022 SCLAN138

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              14.363,26

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              14.363,26

SCLAN MALHAS LTDA EPP:                        30.653,26
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