
PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000017/2022 - 24/03/2022 - Processo Nº 003610/2021

Vencedor R. R. R COMÉRCIO E IND. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

CNPJ 11.403.990/0001-25

Endereço RUA COLATINA, 283 - VILA CAPIXABA - CARIACICA - ES - CEP: 29148150

Contato (27) 3226-8242

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00010Lote

Marca

JOGO DE CAMISA, CALCAO, MEIAO - INFANTIL
descrição:
- com 20 peças conforme descrição.
- camisa personalizada, em material dry fit, tamanho m;
- calção personalizado, em material dry fit, tamanho m;
meião profissional com elásticos profissionais no punho;
pé atoalhado absorvente de suor; elástico no tornozelo.

91.590,0047 1.948,7234JG0019982 PSPORT00092

Total do Lote:  91.590,00

Total Geral do Fornecedor:  91.590,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000017/2022 - 24/03/2022 - Processo Nº 003610/2021

Vencedor SCLAN MALHAS LTDA EPP

CNPJ 32.468.738/0001-74

Endereço RUA JOSÉ DE SOUZA FERNANDES, 59 - Gilberto Machado - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29303630

Contato (28) 2101-8400

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00001Lote

Marca

BONE TRUCKER ABA CURVA COR AMARELO
descrição:  boné estilo trucker com aba curva moldável. -
confeccionado em tecido brim algodão na parte frontal
(aba e testa) e poliéster na tela. - copa alta estilo trucker,
com aplique de silk screen frontal e nas laterais. - aba
moldável com 6 costuras. - fecho de alta resistência
ajustável na parte traseira. - composição: 50% algodão e
50% poliéster. - profundidade: 16,5 cm. - circunferência:
56 a 62 cm, com fecho ajustável em 7 níveis.

7.214,29200 36,0714UN0018784 SCLAN00091

BONE TRUCKER ABA CURVA COR AZUL
descrição:  boné estilo trucker com aba curva moldável. -
confeccionado em tecido brim algodão na parte frontal
(aba e testa) e poliéster na tela. - copa alta estilo trucker,
com aplique de silk screen frontal e nas laterais. - aba
moldável com 6 costuras. - fecho de alta resistência
ajustável na parte traseira. - composição: 50% algodão e
50% poliéster. - profundidade: 16,5 cm. - circunferência:
56 a 62 cm, com fecho ajustável em 7 níveis.

7.214,29200 36,0714UN0018783 SCLAN00090

BONE TRUCKER ABA CURVA COR BRANCO
descrição:  boné estilo trucker com aba curva moldável. -
confeccionado em tecido brim algodão na parte frontal
(aba e testa) e poliéster na tela. - copa alta estilo trucker,
com aplique de silk screen frontal e nas laterais. - aba
moldável com 6 costuras. - fecho de alta resistência
ajustável na parte traseira. - composição: 50% algodão e
50% poliéster. - profundidade: 16,5 cm. - circunferência:
56 a 62 cm, com fecho ajustável em 7 níveis.

18.035,71500 36,0714UN0018780 SCLAN00087

BONE TRUCKER ABA CURVA COR CINZA
descrição:  boné estilo trucker com aba curva moldável. -
confeccionado em tecido brim algodão na parte frontal
(aba e testa) e poliéster na tela. - copa alta estilo trucker,
com aplique de silk screen frontal e nas laterais. - aba
moldável com 6 costuras. - fecho de alta resistência
ajustável na parte traseira. - composição: 50% algodão e
50% poliéster. - profundidade: 16,5 cm. - circunferência:
56 a 62 cm, com fecho ajustável em 7 níveis.

7.214,29200 36,0714UN0018781 SCLAN00088

BONE TRUCKER ABA CURVA COR VINHO
descrição:  boné estilo trucker com aba curva moldável. -
confeccionado em tecido brim algodão na parte frontal
(aba e testa) e poliéster na tela. - copa alta estilo trucker,
com aplique de silk screen frontal e nas laterais. - aba
moldável com 6 costuras. - fecho de alta resistência
ajustável na parte traseira. - composição: 50% algodão e
50% poliéster. - profundidade: 16,5 cm. - circunferência:
56 a 62 cm, com fecho ajustável em 7 níveis.

10.821,43300 36,0714UN0018782 SCLAN00089

Total do Lote:  50.500,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00002Lote

Marca

CAMISA ADULTO TAM. (EXG) - AZUL (COMUM PARA
EVENTOS) específicações:

10.324,86320 32,2652UN0031973 SCLAN00001
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000017/2022 - 24/03/2022 - Processo Nº 003610/2021

Vencedor SCLAN MALHAS LTDA EPP

CNPJ 32.468.738/0001-74

Endereço RUA JOSÉ DE SOUZA FERNANDES, 59 - Gilberto Machado - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29303630

Contato (28) 2101-8400

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00002Lote

Marca

- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com
toque de pv; cor azul; gola redonda; mangas curtas;  arte
com pintura em silk screen, frente e costas tamanho
padrão de uma folha a4; tamanho exg (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
prefeitura de iúna.

CAMISA ADULTO TAM. (G) - AZUL (COMUM PARA
EVENTOS) específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com
toque de pv; cor azul; gola redonda; mangas curtas; arte
com pintura em silk screen, frente e costas tamanho
padrão de uma folha a4; tamanho g (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
secretaria municipal de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura de iúna.

13.228,73410 32,2652UN0030163 SCLAN00006

CAMISA ADULTO TAM. (GG) - AZUL (COMUM PARA
EVENTOS) específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com
toque de pv; cor azul; gola redonda; mangas curtas;  arte
com pintura em silk screen, frente e costas tamanho
padrão de uma folha a4; tamanho gg (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
secretaria municipal de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura de iúna.

14.519,34450 32,2652UN0030164 SCLAN00011

CAMISA ADULTO TAM. (M) - AZUL (COMUM PARA
EVENTOS) específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com
toque de pv; cor azul; gola redonda; mangas curtas;  arte
com pintura em silk screen, frente e costas tamanho
padrão de uma folha a4; tamanho m (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
secretaria municipal de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura de iúna.

11.615,47360 32,2652UN0030162 SCLAN00016

CAMISA ADULTO TAM. (P) - AZUL (COMUM PARA
EVENTOS) específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com
toque de pv; cor azul; gola redonda; mangas curtas;  arte
com pintura em silk screen, frente e costas tamanho
padrão de uma folha a4; tamanho p (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
secretaria municipal de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura de iúna.

8.711,60270 32,2652UN0030161 SCLAN00021

Total do Lote:  58.400,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00004Lote

Marca

CAMISA ADULTO TAM. (EXG) - VERMELHA (COMUM
PARA EVENTOS) específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com
toque de pv; cor vermelha; gola redonda; mangas curtas;
arte com pintura em silk screen, frente e costas tamanho

9.673,47300 32,2449UN0031971 SCLAN00003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000017/2022 - 24/03/2022 - Processo Nº 003610/2021

Vencedor SCLAN MALHAS LTDA EPP

CNPJ 32.468.738/0001-74

Endereço RUA JOSÉ DE SOUZA FERNANDES, 59 - Gilberto Machado - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29303630

Contato (28) 2101-8400

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00004Lote

Marca

padrão de uma folha a4; tamanho exg (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
prefeitura de iúna.

CAMISA ADULTO TAM. (G) - VERMELHA (COMUM PARA
EVENTOS) específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com
toque de pv; cor vermelha; gola redonda; mangas curtas;
arte com pintura em silk screen, frente e costas tamanho
padrão de uma folha a4; tamanho g (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
prefeitura de iúna.

9.028,57280 32,2449UN0031969 SCLAN00009

CAMISA ADULTO TAM. (GG) - VERMELHA (COMUM
PARA EVENTOS) específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com
toque de pv; cor vermelha; gola redonda; mangas curtas;
arte com pintura em silk screen, frente e costas tamanho
padrão de uma folha a4; tamanho gg (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
prefeitura de iúna.

10.640,82330 32,2449UN0031970 SCLAN00014

CAMISA ADULTO TAM. (M) - VERMELHA (COMUM PARA
EVENTOS) específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com
toque de pv; cor vermelha; gola redonda; mangas curtas;
arte com pintura em silk screen, frente e costas tamanho
padrão de uma folha a4; tamanho m (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
prefeitura de iúna.

9.028,57280 32,2449UN0031968 SCLAN00019

CAMISA ADULTO TAM. (P) - VERMELHA (COMUM PARA
EVENTOS) específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com
toque de pv; cor vermelha; gola redonda; mangas curtas;
arte com pintura em silk screen, frente e costas tamanho
padrão de uma folha a4; tamanho p (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
prefeitura de iúna.

9.028,57280 32,2449UN0031967 SCLAN00024

Total do Lote:  47.400,00

Total Geral do Fornecedor:  156.300,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000017/2022 - 24/03/2022 - Processo Nº 003610/2021

Vencedor MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI ME

CNPJ 39.406.327/0001-01

Endereço Rua Clarinda Rodrigues Jordão, 30/36 - ARARIGUABA - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29305525

Contato (28) 3522-1744

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00005Lote

Marca

CAMISA ADULTO TAM. (EXG) – BRANCA (COMUM PARA
EVENTOS) específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com
toque de pv; cor branca; gola redonda; mangas curtas;
arte com pintura em silk screen, frente e costas tamanho
padrão de uma folha a4; tamanho exg (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
prefeitura de iúna.

11.660,26360 32,3896UN0031972
ALETSO

N
00004

CAMISA ADULTO TAM. (G) - BRANCA (COMUM PARA
EVENTOS) específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com
toque de pv; cor branca; gola redonda; mangas curtas;
arte com pintura em sublimação, frente e costas, tamanho
padrão de uma folha a4; tamanho g (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
secretaria municipal de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura de iúna.

33.037,401.020 32,3896UN0027828
ALETSO

N00007

CAMISA ADULTO TAM. (GG) - BRANCA (COMUM PARA
EVENTOS) específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com
toque de pv; cor branca; gola redonda; mangas curtas;
arte com pintura em sublimação, frente e costas, tamanho
padrão de uma folha a4; tamanho gg (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
secretaria municipal de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura de iúna.

16.842,60520 32,3896UN0027829
ALETSO

N00012

CAMISA ADULTO TAM. (M) - BRANCA (COMUM PARA
EVENTOS) específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com
toque de pv; cor branca; gola redonda; mangas curtas;
arte com pintura em sublimação, frente e costas, tamanho
padrão de uma folha a4; tamanho m (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
secretaria municipal de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura de iúna.

31.417,92970 32,3896UN0027827
ALETSO

N00017

CAMISA ADULTO TAM. (P) - BRANCA (COMUM PARA
EVENTOS) específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com
toque de pv; cor branca; gola redonda; mangas curtas;
arte com pintura em sublimação, frente e costas, tamanho
padrão de uma folha a4; tamanho p (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
secretaria municipal de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura de iúna.

31.741,82980 32,3896UN0027826
ALETSO

N00022

Total do Lote:  124.700,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00007Lote

Marca

CAMISA INFANTIL TAM. (G) - AMARELA (COMUM PARA
EVENTOS)
específicações:

6.294,74230 27,3684UN0031961
ALETSO

N
00025
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000017/2022 - 24/03/2022 - Processo Nº 003610/2021

Vencedor MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI ME

CNPJ 39.406.327/0001-01

Endereço Rua Clarinda Rodrigues Jordão, 30/36 - ARARIGUABA - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29305525

Contato (28) 3522-1744

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00007Lote

Marca

- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com
toque de pv; cor amarela; gola redonda; mangas curtas;
arte com pintura em sublimação, frente e costas, tamanho
padrão de uma folha a4; tamanho g (infantil).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
prefeitura de iúna.

CAMISA INFANTIL TAM. (GG) - AMARELA (COMUM PARA
EVENTOS)
específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com
toque de pv; cor amarela; gola redonda; mangas curtas;
arte com pintura em sublimação, frente e costas, tamanho
padrão de uma folha a4; tamanho gg (infantil).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
prefeitura de iúna.

6.294,74230 27,3684UN0031962
ALETSO

N
00027

CAMISA INFANTIL TAM. (M) - AMARELA (COMUM PARA
EVENTOS)
específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com
toque de pv; cor amarela; gola redonda; mangas curtas;
arte com pintura em sublimação, frente e costas, tamanho
padrão de uma folha a4; tamanho m (infantil).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
prefeitura de iúna.

6.294,74230 27,3684UN0031960
ALETSO

N
00028

CAMISA INFANTIL TAM. (P) - AMARELA (COMUM PARA
EVENTOS)
específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com
toque de pv; cor amarela; gola redonda; mangas curtas;
arte com pintura em sublimação, frente e costas, tamanho
padrão de uma folha a4; tamanho p (infantil).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
prefeitura de iúna.

7.115,79260 27,3684UN0031959
ALETSO

N
00030

Total do Lote:  26.000,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00009Lote

Marca

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.

4.995,2450 99,9048UN0032944
ALETSO

N00067

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.

29.971,43300 99,9048UN0032942
ALETSO

N
00032
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000017/2022 - 24/03/2022 - Processo Nº 003610/2021

Vencedor MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI ME

CNPJ 39.406.327/0001-01

Endereço Rua Clarinda Rodrigues Jordão, 30/36 - ARARIGUABA - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29305525

Contato (28) 3522-1744

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00009Lote

Marca

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.

24.976,19250 99,9048UN0032943
ALETSO

N
00033

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.

19.980,95200 99,9048UN0032941
ALETSO

N
00034

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.

24.976,19250 99,9048UN0032940
ALETSO

N
00035

Total do Lote:  104.900,00

Total Geral do Fornecedor:  255.600,00

7



PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000017/2022 - 24/03/2022 - Processo Nº 003610/2021

Vencedor DSP CONFECCOES EIRELI

CNPJ 11.540.122/0001-97

Endereço RUA ÁUREA BISPO DEPES, 100 - Campo da Leopoldina - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29305378

Contato (28) 3522-0846

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00003Lote

Marca

CAMISA ADULTO TAM. (EXG) - ROSA (COMUM PARA
EVENTOS) específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com
toque de pv; cor rosa; gola redonda; mangas curtas;  arte
com pintura em silk screen, frente e costas tamanho
padrão de uma folha a4; tamanho exg (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
prefeitura de iúna.

10.087,62320 31,5238UN0031974 CHALÉ00002

CAMISA ADULTO TAM. (G) - ROSA (COMUM PARA
EVENTOS) específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com
toque de pv; cor rosa; gola redonda; mangas curtas;  arte
com pintura em silk screen, frente e costas tamanho
padrão de uma folha a4; tamanho g (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
secretaria municipal de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura de iúna.

17.022,86540 31,5238UN0030159 CHALÉ00008

CAMISA ADULTO TAM. (GG) - ROSA (COMUM PARA
EVENTOS) específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com
toque de pv; cor rosa; gola redonda; mangas curtas;  arte
com pintura em silk screen, frente e costas tamanho
padrão de uma folha a4; tamanho gg (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
secretaria municipal de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura de iúna.

13.870,48440 31,5238UN0030160 CHALÉ00013

CAMISA ADULTO TAM. (M) - ROSA (COMUM PARA
EVENTOS) específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com
toque de pv; cor rosa; gola redonda; mangas curtas;  arte
com pintura em silk screen, frente e costas tamanho
padrão de uma folha a4; tamanho m (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
secretaria municipal de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura de iúna.

14.500,95460 31,5238UN0030158 CHALÉ00018

CAMISA ADULTO TAM. (P) - ROSA (COMUM PARA
EVENTOS) específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com
toque de pv; cor rosa; gola redonda; mangas curtas;  arte
com pintura em silk screen, frente e costas tamanho
padrão de uma folha a4; tamanho p (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
secretaria municipal de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura de iúna.

10.718,10340 31,5238UN0030157 CHALÉ00023

Total do Lote:  66.200,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00006Lote

Marca

CAMISA ADULTO TAM. (G) - AMARELA (COMUM PARA
EVENTOS)
específicações:

10.961,06350 31,3173UN0031957 CHALÉ00005
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Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00006Lote

Marca

- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com
toque de pv; cor amarela; gola redonda; mangas curtas;
arte com pintura em silk screen, frente e costas tamanho
padrão de uma folha a4; tamanho g (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
prefeitura de iúna.

CAMISA ADULTO TAM. (GG) - AMARELA (COMUM PARA
EVENTOS)
específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com
toque de pv; cor amarela; gola redonda; mangas curtas;
arte com pintura em silk screen, frente e costas tamanho
padrão de uma folha a4; tamanho gg (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
prefeitura de iúna.

8.768,85280 31,3173UN0031958 CHALÉ00010

CAMISA ADULTO TAM. (M) - AMARELA (COMUM PARA
EVENTOS)
específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com
toque de pv; cor amarela; gola redonda; mangas curtas;
arte com pintura em silk screen, frente e costas tamanho
padrão de uma folha a4; tamanho m (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
prefeitura de iúna.

7.202,98230 31,3173UN0031956 CHALÉ00015

CAMISA ADULTO TAM. (P) - AMARELA (COMUM PARA
EVENTOS)
específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com
toque de pv; cor amarela; gola redonda; mangas curtas;
arte com pintura em silk screen, frente e costas tamanho
padrão de uma folha a4; tamanho p (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
prefeitura de iúna.

5.637,12180 31,3173UN0031955 CHALÉ00020

Total do Lote:  32.570,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00008Lote

Marca

CAMISA INFANTIL TAM. (G) - BRANCA (COMUM PARA
EVENTOS) específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com
toque de pv; cor branca; gola redonda; mangas curtas;
arte com pintura em sublimação, frente e costas, tamanho
padrão de uma folha a4; tamanho g (infantil).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
secretaria municipal de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura de iúna.

9.766,28370 26,3953UN0027833 CHALÉ00026

CAMISA INFANTIL TAM. (M) - BRANCA (COMUM PARA
EVENTOS) específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com
toque de pv; cor branca; gola redonda; mangas curtas;
arte com pintura em sublimação, frente e costas, tamanho

11.877,91450 26,3953UN0027831 CHALÉ00029
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00008Lote

Marca

padrão de uma folha a4; tamanho m (infantil).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
secretaria municipal de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura de iúna.

CAMISA INFANTIL TAM. (P) - BRANCA (COMUM PARA
EVENTOS) específicações:
- malha 100% poliéster; gramatura superior a 160; com
toque de pv; cor branca; gola redonda; mangas curtas;
arte com pintura em sublimação, frente e costas, tamanho
padrão de uma folha a4; tamanho p (infantil).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
secretaria municipal de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura de iúna.

12.405,81470 26,3953UN0027830 CHALÉ00031

Total do Lote:  34.050,00

Total Geral do Fornecedor:  132.820,00

Total Geral:  636.310,00
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