
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Contrato Nº 000070/2016

CLAUDINEIA EUZEBIO DA SILVA 07241076656

CNPJ:  20.857.987/0001-72

Rua FLORENTINO FERNANDES MOREIRA, 119 - QUILOMBO - Iúna - ES - CEP: 29390000

ANEXO - CONTRATO Nº 000070/2016 -  SEQUÊNCIA  N°000001770

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Dispensa Nº 000067/2016 000031/2016

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00059 - SETOR DE RECURSOS HUMANOSLocal

MarcaItem

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS - SECRETARIA DE GESTÃO
descrição do equipamento:
- 01 aparelho do tipo ar condicionado split high wall
electrolux, 12.000 btus quente/frio, com classificação
energética a, gás ecológico r410a.

serviços:
- a empresa deverá fornecer todos os materiais necessários
para a perfeita instalação dos aparelhos, bem como gás e
tubulações e demais periféricos.
- os aparelhos condicionadores de ar serão instalados nas
dependências da secretaria municipal de gestão e
planejamento, no setor de recursos humanos, localizado no
prédio sede da prefeitura municipal de iúna.
- a empresa deverá prever o fornecimento de todo os
materiais e mão de obra necessária para a realização dos
serviços, tais como: suportes; prolongamentos das
tubulações e drenos; aplicação de massa corrida e pintura
onde forem feitas aberturas para passagem de tubulação;
- as instalações deverão atender a todas as normas
técnicas aplicáveis, inclusive segurança na execução e
especificações do fabricante, a fim de dar qualidade aos
serviços, bem como, preservar a integridade dos
instaladores e a garantia dos equipamentos.
a contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de
acompanhamento pelos agentes fiscalizadores das
secretarias municipais.

450,001,00 450,00SV003

SETOR DE RECURSOS HUMANOS:              450,00

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              450,00

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOLocal

MarcaItem

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS - SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

descrição do equipamento:
- 01 aparelho do tipo ar condicionado split high wall york,
12.000 btus quente/frio.
- 03 aparelhos do tipo ar condicionado split high wall york,
18.000 btus quente/frio.
- 01 aparelho do tipo ar condicionado split high wall komeco,
30.000 btus quente/frio.

2.720,001,00 2.720,00SV002
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serviços:
- a empresa deverá fornecer todos os materiais necessários
para a perfeita instalação dos aparelhos, bem como gás e
tubulações e demais periféricos.
- os aparelhos condicionadores de ar serão instalados nas
dependências da creche proinfância helena vieira de moraes
, localizada na rua poeta michel antônio, s/nº, próximo ao
cras, bairro quilombo.
- a empresa deverá prever o fornecimento de todo os
materiais e mão de obra necessária para a realização dos
serviços, tais como: suportes; prolongamentos das
tubulações e drenos; aplicação de massa corrida e pintura
onde forem feitas aberturas para passagem de tubulação;
- as instalações deverão atender a todas as normas
técnicas aplicáveis, inclusive segurança na execução e
especificações do fabricante, a fim de dar qualidade aos
serviços, bem como, preservar a integridade dos
instaladores e a garantia dos equipamentos.
a contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de
acompanhamento pelos agentes fiscalizadores.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              2.720,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              2.720,00

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS - SECRETARIA DE SAÚDE
descrição do equipamento:
- 01 aparelho do tipo ar condicionado split high wall
electrolux, 12.000 btus quente/frio, com classificação
energética a, gás ecológico r410a.

serviços:
- a empresa deverá fornecer todos os materiais necessários
para a perfeita instalação dos aparelhos, bem como gás e
tubulações e demais periféricos.
- os aparelhos condicionadores de ar serão instalados nas
dependências da secretaria municipal de saúde, na esf pito,
no setor de enfermagem, localizada ao lado da pracinha do
pito.
- a empresa deverá prever o fornecimento de todo os
materiais e mão de obra necessária para a realização dos
serviços, tais como: suportes; prolongamentos das
tubulações e drenos; aplicação de massa corrida e pintura
onde forem feitas aberturas para passagem de tubulação;
- as instalações deverão atender a todas as normas
técnicas aplicáveis, inclusive segurança na execução e
especificações do fabricante, a fim de dar qualidade aos
serviços, bem como, preservar a integridade dos
instaladores e a garantia dos equipamentos.
a contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de
acompanhamento pelos agentes fiscalizadores das
secretarias municipais.

550,001,00 550,00SV005

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              550,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              550,00

00006 - SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOSSecretaria
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Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00573 - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERV.URBANOSLocal

MarcaItem

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS - SECRETARIA DE OBRAS

descrição do equipamento:
- 01 aparelho do tipo ar condicionado split high wall
electrolux, 12.000 btus quente/frio, com classificação
energética a, gás ecológico r410a.

serviços:
- a empresa deverá fornecer todos os materiais necessários
para a perfeita instalação dos aparelhos, bem como gás e
tubulações e demais periféricos.
- os aparelhos condicionadores de ar serão instalados nas
dependências da secretaria municipal de obras, nos setores
de engenharia, fiscalização e administrativo, localizado no
prédio sede da prefeitura municipal de iúna.
- a empresa deverá prever o fornecimento de todo os
materiais e mão de obra necessária para a realização dos
serviços, tais como: suportes; prolongamentos das
tubulações e drenos; aplicação de massa corrida e pintura
onde forem feitas aberturas para passagem de tubulação;
- as instalações deverão atender a todas as normas
técnicas aplicáveis, inclusive segurança na execução e
especificações do fabricante, a fim de dar qualidade aos
serviços, bem como, preservar a integridade dos
instaladores e a garantia dos equipamentos.
a contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de
acompanhamento pelos agentes fiscalizadores das
secretarias municipais.

450,001,00 450,00SV001

SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVURBANOS:              450,00

SEC DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              450,00

00011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00481 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOLocal

MarcaItem

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS - SECRETARIA DE
AGRICULTURA

descrição do equipamento:
- 03 aparelho do tipo ar condicionado split high wall
electrolux, 12.000 btus quente/frio, com classificação
energética a, gás ecológico r410a.

serviços:
- a empresa deverá fornecer todos os materiais necessários
para a perfeita instalação dos aparelhos, bem como gás e
tubulações e demais periféricos.
- os aparelhos condicionadores de ar serão instalados nas
dependências da secretaria municipal de agricultura e
agronegócios, localizado no parque de exposições de iúna.
- a empresa deverá prever o fornecimento de todo os
materiais e mão de obra necessária para a realização dos
serviços, tais como: suportes; prolongamentos das
tubulações e drenos; aplicação de massa corrida e pintura
onde forem feitas aberturas para passagem de tubulação;
- as instalações deverão atender a todas as normas
técnicas aplicáveis, inclusive segurança na execução e
especificações do fabricante, a fim de dar qualidade aos

1.550,001,00 1.550,00SV004
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serviços, bem como, preservar a integridade dos
instaladores e a garantia dos equipamentos.
a contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de
acompanhamento pelos agentes fiscalizadores das
secretarias municipais.

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO:              1.550,00

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO:              1.550,00

CLAUDINEIA EUZEBIO DA SILVA 07241076656:                        5.720,00
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