
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000039/2021

INFO DIRECT COMERCIAL LTDA ME

CNPJ:  12.959.463/0001-64

Rua CAETÉS, 55 - Iguaçu - IPATINGA - MG - CEP: 35162038

ANEXO - TERMO Nº 000039/2021 -  SEQUÊNCIA  N°000002869

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

ALVARA
descrição:
tamanho 21 cm x 30 cm, papel 180 g. impresso colorido,
rente.
pacote com 50 unidades. arte final a ser enviada pela
prefeitura municipal de iúna/es.

750,0030,00 25,000PC003003

ALVARA DE HABITE-SE

descrição:
papel cartão, 115 g, tamanho 35 x 21 cm, 4 cores, com a
frente impressa com logomarca da prefeitura, com os
dizeres da prefeitura municipal de iúna, estado do espírito
santo e habite-se (conforme o modelo em anexo), pacote
com 50 unidades.

140,001,00 140,000PC004004

CARIMBO AUTO-ENTINTADO OVAL

descrição:
- cor preto,
- com refil na cor preta
- tamanho 35mm x 55mm
- conforme arte final a ser enviada pela prefeitura municipal
de iúna

765,0017,00 45,000UN014006

CARIMBO AUTOMATICO 38MM X 14MM

descrição:
- carimbo automático retangular, em borracha plástica
transparente e flexível, autoentintado e com refil, nas
medidas 38mm x 14mm, com garantia de 30 (trinta) dias
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

3.010,0070,00 43,000UN015007

CARIMBO AUTOMATICO 69MM X 30MM

descrição:
- carimbo automático retangular, em borracha plástica
transparente e flexível, autoentintado e com refil, nas
medidas 69mm x 30mm, com garantia de 30 (trinta) dias
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

3.520,0055,00 64,000UN016008

CARIMBO AUTOMATICO COM DATADOR

descrição:
- modelo retangular
- medidas aproximadas 3 x 4,5 cm
- conforme arte final a ser enviada pela prefeitura municipal
de iúna

440,0010,00 44,000UN017009

CARIMBO AUTOMATICO RETANGULAR 47MM X 18MM

descrição:
- carimbo automático retangular, em borracha plástica
transparente e flexível, autoentintado e com refil, nas
medidas 47mm x 18mm, com garantia de 30 (trinta) dias
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

3.024,0048,00 63,000UN018010
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CARIMBO AUTOMATICO RETANGULAR 7 X 4,5CM
descrição:

- medidas aproximadas: 7 x 4,5 cm;
- carimbo automatico retangular em borracha plástica
transparente e flexivel autoentitado e com refil;
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iuna.

352,008,00 44,000UN019011

CORDAO PARA CRACHA

descrição:
- cordão personalizado confeccionado em tecido poliéster
enrijecido para evitar desfilamentos,
- na cor a ser escolhida,
- impresso conforme arte final a ser enviada pela prefeitura
municipal de iúna,
- com impressão em uma cor,
- acabamento clips jacaré,
- 80cm comprimento x 15mm largura.

3.025,001210,00 2,500UN034019

CRACHA EM PVC

descrição:
- crachá de pvc com impressão 4x1 frente colorida e verso
em preto e branco,
- com alta resistência e flexibilidade,
- tamanho 54 x 86 mm
- com espessura 0,76 mm,
- com furo ovoide para colocar o prendedor/presilha jacaré,
- impresso conforme arte final a ser enviado pela prefeitura
municipal de iúna.

8.512,001216,00 7,000UN035020

ENVELOPE TIMBRADO MATERIAL KRAFT TAMANHO
230MM X 115MM - COR BRANCA – COM JANELA
TRANSPARENTE

descrição:
envelope, material: kraft, modelo: ofício, tamanho (c x l): 114
x 229 mm, cor: branco, gramatura: 90 g,m2, acabamento:
com janela transparente.
envelope timbrado, impressão em 01 cor. arte final a ser
enviada pela prefeitura municipal de iúna.

300,002000,00 0,150UN040024

ENVELOPE TIMBRADO MATERIAL KRAFT TAMANHO
250MM X 190MM - COR BRANCA

descrição:
envelope, material: kraft, modelo: saco padrão, tamanho (c x
l): 250 x 190 mm, cor: branco, gramatura: 90 g,m2
envelope timbrado, impressão em 01 cor. arte final a ser
enviada pela prefeitura municipal de iúna.

320,002000,00 0,160UN041022

IMPRESSAO DIGITAL EM ADESIVO TRANSPARENTE M2

descrição:
- impressão digital em adesivo leitoso transparente
calandrado 0.8mm.
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna,

17.400,00300,00 58,000M²061037

IMPRESSAO DIGITAL EM LONA OUTDOOR M2

descrição:
- impressão digital em lona front line outdoor 380g, -
acabamento em ilhós distanciado com um máximo de 25cm.
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna,

36.720,00540,00 68,000M²065041

NUMERADOR AUTOMATICO

descrição:
com 6 dígitos com repetição. repetições: 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 12.
com aplicação em qualquer documento que necessite a
marcação sequencial de números. sua configuração permite
a regulagem da quantidade de repetição da carimbagem (0,
1, 2, 3, 4, 6 ou 12), bem como regular a quantidade de dígitos

960,004,00 240,000UN072045
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que aparecem na carimbagem, ideal para numeração de
páginas, documentos, protocolo, controle de quantidade, etc.
produto com tinta a base de óleo específica para este
produto. com as seguintes dimensões: 5 mm x 21 mm.

PASTA DE PAPEL PERSONALIZADA

descrição:
- confecção de fotolito,
- pasta com 1 bolso interno,
- confeccionada em papel triplex 300gr,
- impressão 4x0 cor,
- laminação (f),
- faca modelo gráfica,
- corte/vinco e colagem,
- formato 310 x 220mm (fechada),
- 310 x 440mm (aberta),
- impresso conforme arte final a ser enviada pela prefeitura
municipal de iúna.

3.247,001910,00 1,700UN074047

PASTA PLASTIFICADA COM ABA E FECHAMENTO COM
ELASTICO - PERSONALIZADA

descrição:
- tamanho 350 x 240 mm (fechada)
- 460 x 560 mm (aberta), gramatura 250 mg/m2
(personalizada)
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

1.364,001705,00 0,800UN076049

SETOR DE COMPRAS:              83.849,00

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              83.849,00

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTELocal

MarcaItem

CARIMBO AUTOMATICO 38MM X 14MM

descrição:
- carimbo automático retangular, em borracha plástica
transparente e flexível, autoentintado e com refil, nas
medidas 38mm x 14mm, com garantia de 30 (trinta) dias
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

645,0015,00 43,000UN015068

ENVELOPE TIMBRADO MATERIAL KRAFT TAMANHO
230MM X 115MM - COR BRANCA – COM JANELA
TRANSPARENTE

descrição:
envelope, material: kraft, modelo: ofício, tamanho (c x l): 114
x 229 mm, cor: branco, gramatura: 90 g,m2, acabamento:
com janela transparente.
envelope timbrado, impressão em 01 cor. arte final a ser
enviada pela prefeitura municipal de iúna.

300,002000,00 0,150UN040062

ENVELOPE TIMBRADO MATERIAL KRAFT TAMANHO
250MM X 190MM - COR BRANCA

descrição:
envelope, material: kraft, modelo: saco padrão, tamanho (c x
l): 250 x 190 mm, cor: branco, gramatura: 90 g,m2
envelope timbrado, impressão em 01 cor. arte final a ser
enviada pela prefeitura municipal de iúna.

320,002000,00 0,160UN041060

FICHA DE MATRICULA

descrição:
- f/v, tamanho 33x24, 180g
- pacote com 100 fichas
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

1.050,0070,00 15,000PC043063

NUMERADOR AUTOMATICO
480,002,00 240,000UN072064
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descrição:
com 6 dígitos com repetição. repetições: 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 12.
com aplicação em qualquer documento que necessite a
marcação sequencial de números. sua configuração permite
a regulagem da quantidade de repetição da carimbagem (0,
1, 2, 3, 4, 6 ou 12), bem como regular a quantidade de dígitos
que aparecem na carimbagem, ideal para numeração de
páginas, documentos, protocolo, controle de quantidade, etc.
produto com tinta a base de óleo específica para este
produto. com as seguintes dimensões: 5 mm x 21 mm.

PASTA DE PAPEL PERSONALIZADA

descrição:
- confecção de fotolito,
- pasta com 1 bolso interno,
- confeccionada em papel triplex 300gr,
- impressão 4x0 cor,
- laminação (f),
- faca modelo gráfica,
- corte/vinco e colagem,
- formato 310 x 220mm (fechada),
- 310 x 440mm (aberta),
- impresso conforme arte final a ser enviada pela prefeitura
municipal de iúna.

1.700,001000,00 1,700UN074066

PASTA PLASTIFICADA COM ABA E FECHAMENTO COM
ELASTICO - PERSONALIZADA

descrição:
- tamanho 350 x 240 mm (fechada)
- 460 x 560 mm (aberta), gramatura 250 mg/m2
(personalizada)
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

800,001000,00 0,800UN076111

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              5.295,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              5.295,00

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

CARTAO HIPERDIA 29 X 21,5CM

descrição:
- frente e verso impresso, com 02 dobras, papel cartão
branco 180gr, medidas 29 x 21,5cm
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

150,001000,00 0,150UN024077

CARTILHA PRE-NATAL

descrição:
- frente e verso impresso, com 26 páginas, capa em papel
cartão branco, 180 grs, 30cm x 21cm e as outras páginas
em papel branco 75 grs.
- páginas com figuras coloridas.
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

4.760,002000,00 2,380UN031079

ENVELOPE PARA PRONTUARIO

descrição:
impressão: frente impresso em 01 cor, medida 17cm x 23cm,
papel ap 90g, cor ouro.
unidade de fornecimento: unidade
arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna/es.

5.400,0020000,00 0,270UN038110

ENVELOPE TIMBRADO MATERIAL KRAFT TAMANHO
230MM X 115MM - COR BRANCA – COM JANELA
TRANSPARENTE

descrição:
envelope, material: kraft, modelo: ofício, tamanho (c x l): 114

150,001000,00 0,150UN040084
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x 229 mm, cor: branco, gramatura: 90 g,m2, acabamento:
com janela transparente.
envelope timbrado, impressão em 01 cor. arte final a ser
enviada pela prefeitura municipal de iúna.

ENVELOPE TIMBRADO MATERIAL KRAFT TAMANHO
250MM X 190MM - COR BRANCA

descrição:
envelope, material: kraft, modelo: saco padrão, tamanho (c x
l): 250 x 190 mm, cor: branco, gramatura: 90 g,m2
envelope timbrado, impressão em 01 cor. arte final a ser
enviada pela prefeitura municipal de iúna.

160,001000,00 0,160UN041082

FICHA DE VISITA DOMICILIAR ENDEMIAS

descrição:
- tamanho 10cm alt x 14cm larg., papel cartão branco
autoadesivo, pacote com 100 unidades.
- arte gráfica a ser enviada pela prefeitura municipal.

2.000,00200,00 10,000PC044085

FOLHA DE ANAMNESE (PSICOLOGIA)

descrição:
frente e verso impresso, papel branco, 01 folha 75grs,
tamanho 20cm x 30cm, bloco com 100 folhas.
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna,

130,0010,00 13,000BL050087

GUIA DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA

descrição:
- frente impresso, 75 grs. bloco com 50 jogos de 02 vias
carbonada, todo em papel branco; 20,5cm x 30cm.
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

3.600,00400,00 9,000BL056089

INVESTIGACAO CLINICO NUTRICIONAL

descrição:
- impressão frente e verso, papel branco 75 grs, 21 cm x
29,7cm, bloco com 100 unidades.
- arte gráfica a ser enviada pela prefeitura municipal.

120,0010,00 12,000BL067090

PCE - SETEC - CIT - DIARIO DE COPROSCOPIA E
TRATAMENTO

descrição:
- bloco c/ 100 und, frente e verso impresso, papel ap branco
90 grs, medidas 29,5cm x 21cm
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

189,2040,00 4,730BL078093

PNCD REGISTRO DIARIO DO SERVICO ANTIVETORIAL

descrição:
-  frente e verso impresso, papel branco, 90 grs, 27,5cm x
22cm. bloco com 100 folhas.
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

990,00200,00 4,950BL081094

PRONTUARIO CLINICO
descrição:
tamanho 21 cm x 29,7 cm, papel branco 75 g. impresso em
frente e verso. bloco com 100 folhas. arte final a ser enviada
pela prefeitura municipal de iúna/es.

1.485,00300,00 4,950BL082095

R.O.A. ATENDIMENTO AMBULATORIAL

descrição:
- frente impresso, papel branco, 75 grs, 29cm x 20cm. bloco
com 100 folhas.
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

2.760,00600,00 4,600BL083096

RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL

descrição:
- blocos c/ 50 jogos, 2 vias, frente e verso impresso papel
branco e jornal com carbono, 75 grs, medidas 16cm x 21cm.
obs: autorização de numeração posterior com a vigilância

2.506,00700,00 3,580BL087100
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sanitária.
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

RELATORIO DE PRODUCAO ODONTOLOGICA

descrição:
confecção em duas folhas, sendo uma folha impresso em
frente e verso, e uma folha impresso somente frente,
medidas 30cm x 21cm, papel branco 75g.
fornecimento: bloco com 100 folhas.
arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna/es.

495,00100,00 4,950BL088101

REQUISICAO DE EXAME CITOPATOLOGICO

descrição:
- bloco c/ 100 und, frente e verso impresso, papel ap
branco, impressão com tinta vermelha 75 grs, medidas 20cm
x 29 cm
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

1.395,00300,00 4,650BL089102

REQUISICAO DE EXAMES

descrição:
- frente impresso, papel branco, 75 grs, 16cm x 22 cm. bloco
com 100 folhas.
- arte final a ser enviada pela prefeitura municipal de iúna

2.450,001000,00 2,450BL091104

RESUMO SEMANAL DO SERVICO ANTIVETORIAL PNCD
tamanho 21cm x 29,7, 75 g, papel branco, frente impresso,
bloco, com 100 folhas. arte final a ser enviada pela
prefeitura municipal de iúna.

48,004,00 12,000BLOC093107

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              28.788,20

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              28.788,20

INFO DIRECT COMERCIAL LTDA ME:                        117.932,20
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