
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000037/2022

DSP CONFECCOES EIRELI

CNPJ:  11.540.122/0001-97

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

ANEXO - TERMO Nº 000037/2022 -  SEQUÊNCIA  N°000003120

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000017/2022 003610/2021

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇASSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00577 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇASLocal

MarcaItem

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.

7.880,952250,00 31,5238UN003 CHALÉ002

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.

7.880,952250,00 31,5238UN003 CHALÉ008

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.

7.880,952250,00 31,5238UN003 CHALÉ013

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.

6.304,762200,00 31,5238UN003 CHALÉ018

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.

6.304,762200,00 31,5238UN003 CHALÉ023

CAMISA ADULTO TAM. (G) - AMARELA (COMUM PARA 6.263,462200,00 31,3173UN006 CHALÉ005
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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 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.

7.829,327250,00 31,3173UN006 CHALÉ010

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.

6.263,462200,00 31,3173UN006 CHALÉ015

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.

4.697,596150,00 31,3173UN006 CHALÉ020

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.

5.279,070200,00 26,3953UN008 CHALÉ026

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 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.

5.279,070200,00 26,3953UN008 CHALÉ029

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

6.598,837250,00 26,3953UN008 CHALÉ031
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secretaria municipal de tecnologia da informação e
comunicação da prefeitura de iúna.

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              78.463,204

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              78.463,204

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTELocal

MarcaItem

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.

1.576,19050,00 31,5238UN003 CHALÉ037

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.

7.880,952250,00 31,5238UN003 CHALÉ043

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.

5.043,810160,00 31,5238UN003 CHALÉ048

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.

6.304,762200,00 31,5238UN003 CHALÉ053

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.

3.782,857120,00 31,5238UN003 CHALÉ058

CAMISA ADULTO TAM. (G) - 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 g (adulto).

4.697,596150,00 31,3173UN006 CHALÉ040

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
- 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.

939,51930,00 31,3173UN006 CHALÉ045

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.

939,51930,00 31,3173UN006 CHALÉ050

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.

939,51930,00 31,3173UN006 CHALÉ055

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.

4.487,209170,00 26,3953UN008 CHALÉ061

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 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.

6.598,837250,00 26,3953UN008 CHALÉ064

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.

5.806,977220,00 26,3953UN008 CHALÉ066

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              48.997,749

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              48.997,749

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

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.

630,47620,00 31,5238UN003 CHALÉ086

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.

1.260,95240,00 31,5238UN003 CHALÉ084

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.

945,71430,00 31,5238UN003 CHALÉ085

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.

1.891,42960,00 31,5238UN003 CHALÉ082

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.

630,47620,00 31,5238UN003 CHALÉ083

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              5.359,048

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              5.359,048

DSP CONFECCOES EIRELI:                        132.820,000
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