
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000036/2021

GRÁFICA AQUARIUS LTDA

CNPJ:  27.065.614/0001-08

RUA MARCOS AZEVEDO, 299 - PARQUE MOSCOSO - Vitória - ES - CEP: 29010090

ANEXO - TERMO Nº 000036/2021 -  SEQUÊNCIA  N°000002866

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000014/2021 002606/2020

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇASSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00435 - SETOR DE COMPRASLocal

MarcaItem

ADESIVO IMPERMEAVEL A4

descrição:
- confecção de fotolito,
- adesivo em vinil,
- formato 210 x 297 mm,
- 4/0 cores,
- impresso conforme arte final a ser enviada pela prefeitura
municipal de iúna.

2.620,0020,00 131,000CEN001 AQUARIUS001

ADESIVO PAPEL GRAFICA A4

descrição:
- confecção de fotolito,
- adesivo em papel,
- formato 210 x 297 mm,
- 4/0 cores em (ctp ou fotolito),
- em couche adesivo brilho 180g,
- refile final,
- impresso conforme arte final a ser enviada pela prefeitura
municipal de iúna.

1.180,1426,00 45,390CEN002 AQUARIUS002

CARTAO POSTAL
descrição:
com imagens do município de iúna, que retratem suas
belezas naturais, culturais e turísticas na frente, no verso
um pequeno resumo da imagem.
cartão postal
formato: 15x10 cm
cores: 4x1
papel: couchê 300gr
enobrecimento: uv total frente
acabamento: sem acabamento
extras: sem extras
arte a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna.

3.900,0020,00 195,000MIL026 AQUARIUS013

CARTAZ4X0 (A3)

descrição:
- confecção de fotolito,
- impressão e acabamento de cartaz em qualidade
fotográfica,
- impressão 4x0 cores
- colorido frente,
- acabamento brilhante,
- em papel couchê 150 gramas,
- tamanho 30x40,
- impresso conforme arte final a ser enviada pela prefeitura
municipal de iúna.

3.190,0010,00 319,000MIL029 AQUARIUS016

CARTILHA 8 PAGINAS A5

descrição:
- confecção de fotolito,

8.022,60180,00 44,570CEN030 AQUARIUS017
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- cartilha -  8 páginas,
- formato a5 fechado (21 x 15 cm),
- impressão 4/4 cores,
- capa papel couche 170g,
- miolo ap 75g,
- acabamento em corte simples, uma dobra e grampo canoa,
- impresso conforme arte final a ser enviada pela prefeitura
municipal de iúna.

FOLDER 4X4 (A5)

descrição:
- confecção de fotolito,
- impressão e acabamento de folder em qualidade
fotográfica,
- impressão 4x4 cores,
- colorido frente e verso,
- acabamento brilhante,
- em papel couchê 150 gramas
- com 02 (duas) dobras,
- tamanho 15x21,
- impresso conforme arte final a ser enviada pela prefeitura
municipal de iúna.

1.380,0060,00 23,000CEN048 AQUARIUS027

FOLHETO 4X0 (A5)

descrição:
- confecção de fotolito,
- impressão e acabamento de folhetos em qualidade
fotográfica,
- impressão 4x0 cores
- colorido frente,
- acabamento brilhante,
- em papel couchê 150 gramas,
- tamanho 15x21,
- impresso conforme arte final a ser enviada pela prefeitura
municipal de iúna).

561,006,00 93,500MIL053 AQUARIUS030

FOLHETO 4X4 (A4)

descrição:
- confecção de fotolito,
- impressão e acabamento de folhetos em qualidade
fotográfica,
- impressão 4x4 cores
- colorido frente e verso,
- acabamento brilhante,
- em papel couchê 150 gramas,
- tamanho 21x30,
- impresso conforme arte final a ser enviada pela prefeitura
municipal de iúna.

1.440,008,00 180,000MIL054 AQUARIUS031

FOLHETO 4X4 (A5)

descrição:
- confecção de fotolito,
- impressão e acabamento de folhetos em qualidade
fotográfica,
- impressão 4x4 cores
- colorido frente e verso,
- acabamento brilhante,
- em papel couchê 150 gramas,
- tamanho 15x21,
- impresso conforme arte final a ser enviada pela prefeitura
municipal de iúna.

564,006,00 94,000MIL055 AQUARIUS032

LIVRETO

descrição:
-  30 páginas, capa papel couchê 180 grs, com imagens
coloridas, frente, 15 x 21 cm.
-miolo papel couchê 115 grs, frente e verso impresso, 15 x

2.100,001000,00 2,100UN069 AQUARIUS043
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21 cm.
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

LIVRETO 50 PAGINAS
livreto
descrição: 50 páginas, capa e contracapa colorida em papel
supremo 250g; - miolo papel office 7 - 90g - monocolor;
formato 21cm x 15cm; arte a ser enviada pela prefeitura
municipal de iúna.

3.900,002000,00 1,950UN070 AQUARIUS044

PASTA IMPRESSAO COLORIDA FRENTE E VERSO

descrição:
- papel couchê branco 180 grs, tamanho 33 x 48 cm, com
bolsa interna lado direito inferior.
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

178,00200,00 0,890UN075 AQUARIUS048

TICKET-FEIRA

descrição:
- confeccionado em papel couchê 115gr; colorido; medidas
de cada ticket 4,5 x 3 cm.

a quantidade que deverá vir na cartela será informada junto
com a arte gráfica elaborada pela administração municipal.

8.000,00
800000,0

0
0,010UN096 AQUARIUS054

SETOR DE COMPRAS:              37.035,74

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              37.035,74

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTELocal

MarcaItem

DIARIO DE CLASSE

descrição:
- diário de classe ensino fundamental com 7 folhas miolo,
papel ap 75gr na cor branca e capa no papel ap 180gr cor
branca
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

5.070,003000,00 1,690UN037 AQUARIUS058

PASTA IMPRESSAO COLORIDA FRENTE E VERSO

descrição:
- papel couchê branco 180 grs, tamanho 33 x 48 cm, com
bolsa interna lado direito inferior.
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

890,001000,00 0,890UN075 AQUARIUS065

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              5.960,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              5.960,00

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

CADERNETA DE SAUDE DA CRIANCA PARA MENINA
scrição:
caderneta tamanho 15 cm x 21 cm. capa papel couche 230
g, impresso colorido. miolo papel 75 g, com 92 páginas
internas, impressas frente e verso colorido.

5.900,002000,00 2,950UN007 AQUARIUS071

CADERNETA DE SAUDE DA CRIANCA PARA MENINO
descrição:
caderneta tamanho 15 cm x 21 cm. capa papel couche 230
g, impresso colorido.miolo papel 75 g, com 92 páginas
internas, impressas frente e verso colorido.

5.900,002000,00 2,950UN008 AQUARIUS072

COMPROVANTE DE VACINACAO ANIMAL
descrição:
tamanho 10 cm de altura x 08 cm de largura; papel cartão
branco, impresso em frente e verso. pacote com 100
unidades. arte final a ser enviada pela prefeitura municipal

200,00100,00 2,000PC033 AQUARIUS080
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de iúna/es.

FOLHA DE EVOLUCAO (PSICOLOGIA/SAUDE MENTAL)

descrição:
frente e verso impresso, papel branco 75grs, tamanho 20cm
x 30cm bloco com 100 folhas.
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna,

90,0015,00 6,000BL051 AQUARIUS088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              12.090,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              12.090,00

GRÁFICA AQUARIUS LTDA:                        55.085,74
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