
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000040/2022

SCLAN MALHAS LTDA EPP

CNPJ:  32.468.738/0001-74

RUA JOSÉ DE SOUZA FERNANDES, 59 - Gilberto Machado - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP:
29303265

ANEXO - TERMO Nº 000040/2022 -  SEQUÊNCIA  N°000003123

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

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.

7.214,286200,00 36,0714UN001 SCLAN091

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.

7.214,286200,00 36,0714UN001 SCLAN090

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.

18.035,714500,00 36,0714UN001 SCLAN087

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.

7.214,286200,00 36,0714UN001 SCLAN088

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.

10.821,429300,00 36,0714UN001 SCLAN089

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
CAMISA ADULTO TAM. (EXG) - 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 exg (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
prefeitura de iúna.

8.066,298250,00 32,2652UN002 SCLAN001

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.

6.453,039200,00 32,2652UN002 SCLAN006

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.

8.066,298250,00 32,2652UN002 SCLAN011

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.

6.453,039200,00 32,2652UN002 SCLAN016

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.

4.839,779150,00 32,2652UN002 SCLAN021

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

8.061,224250,00 32,2449UN004 SCLAN003

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.

6.448,980200,00 32,2449UN004 SCLAN009
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
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.

8.061,224250,00 32,2449UN004 SCLAN014

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.

6.448,980200,00 32,2449UN004 SCLAN019

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.

6.448,980200,00 32,2449UN004 SCLAN024

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              119.847,841

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              119.847,841

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTELocal

MarcaItem

CAMISA ADULTO TAM. (EXG) - 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 exg (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
prefeitura de iúna.

1.613,26050,00 32,2652UN002 SCLAN036

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.

5.485,083170,00 32,2652UN002 SCLAN041

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.

5.485,083170,00 32,2652UN002 SCLAN046

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

3.226,519100,00 32,2652UN002 SCLAN051
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- 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.

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.

3.226,519100,00 32,2652UN002 SCLAN056

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

1.612,24550,00 32,2449UN004 SCLAN038

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.

2.579,59280,00 32,2449UN004 SCLAN044

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.

2.579,59280,00 32,2449UN004 SCLAN049

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.

2.579,59280,00 32,2449UN004 SCLAN054

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.

2.579,59280,00 32,2449UN004 SCLAN059

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              30.967,076

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              30.967,076

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) - 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 exg (adulto).
- a arte gráfica será encaminhada posteriormente, pela
prefeitura de iúna.

645,30420,00 32,2652UN002 SCLAN077

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.

1.290,60840,00 32,2652UN002 SCLAN078

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.

967,95630,00 32,2652UN002 SCLAN079

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.

1.935,91260,00 32,2652UN002 SCLAN080

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.

645,30420,00 32,2652UN002 SCLAN081

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              5.485,083

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              5.485,083

SCLAN MALHAS LTDA EPP:                        156.300,000
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