
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000038/2022

MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI ME

CNPJ:  39.406.327/0001-01

Rua Clarinda Rodrigues Jordão, 30/36 - ARARIGUABA - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29305457

ANEXO - TERMO Nº 000038/2022 -  SEQUÊNCIA  N°000003121

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) – 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.

8.097,403250,00 32,3896UN005 ALETSON004

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.

12.955,844400,00 32,3896UN005 ALETSON007

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.

8.097,403250,00 32,3896UN005 ALETSON012

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.

12.955,844400,00 32,3896UN005 ALETSON017

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.

16.194,805500,00 32,3896UN005 ALETSON022

CAMISA INFANTIL TAM. (G) - AMARELA (COMUM PARA 5.473,684200,00 27,3684UN007 ALETSON025

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
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 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.

5.473,684200,00 27,3684UN007 ALETSON027

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.

5.473,684200,00 27,3684UN007 ALETSON028

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.

5.473,684200,00 27,3684UN007 ALETSON030

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.

14.985,714150,00 99,9048UN009 ALETSON032

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.

14.985,714150,00 99,9048UN009 ALETSON033

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.

14.985,714150,00 99,9048UN009 ALETSON034

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.

14.985,714150,00 99,9048UN009 ALETSON035
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              140.138,893

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              140.138,893

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTELocal

MarcaItem

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.

1.619,48150,00 32,3896UN005 ALETSON039

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.

13.603,636420,00 32,3896UN005 ALETSON042

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.

5.506,234170,00 32,3896UN005 ALETSON047

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.

10.364,675320,00 32,3896UN005 ALETSON052

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.

12.955,844400,00 32,3896UN005 ALETSON057

CAMISA INFANTIL 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 sublimação, frente e costas, tamanho padrão de
uma folha a4; tamanho g (infantil).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
prefeitura de iúna.

821,05330,00 27,3684UN007 ALETSON060
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
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.

821,05330,00 27,3684UN007 ALETSON062

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.

821,05330,00 27,3684UN007 ALETSON063

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.

1.642,10560,00 27,3684UN007 ALETSON065

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.

4.995,23850,00 99,9048UN009 ALETSON067

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.

14.985,714150,00 99,9048UN009 ALETSON068

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.

9.990,476100,00 99,9048UN009 ALETSON069

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.

4.995,23850,00 99,9048UN009 ALETSON070

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.

9.990,476100,00 99,9048UN009 ALETSON071

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              93.112,276

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
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              93.112,276

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

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.

1.943,37760,00 32,3896UN005 ALETSON076

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.

6.477,922200,00 32,3896UN005 ALETSON072

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.

3.238,961100,00 32,3896UN005 ALETSON073

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.

8.097,403250,00 32,3896UN005 ALETSON074

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.

2.591,16980,00 32,3896UN005 ALETSON075

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              22.348,831

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              22.348,831

MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI ME:                        255.600,000

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
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