
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000100/2017

CAZELE SPORT LTDA - EPP

CNPJ:  30.579.577/0001-60

AVENIDA   NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO, 308 - VILA RICA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES -
CEP: 29301080

ANEXO - TERMO Nº 000100/2017 -  SEQUÊNCIA  N°000001970

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000041/2017 001493/2017

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOLocal

MarcaItem

FOGAO TIPO INDUSTRIAL 04 BOCAS

descrição:
- fogão industrial; 4 bocas, queimadores frontais com chama
tripla e controle individual das chamas internas e externas;
queimadores traseiros com chama dupla. mesa  esmaltada,
grades e queimadores da mesa em ferro fundido. injetor de
gás horizontal e grade paneleira de cantoneira de aço, sem
forno; bandeja coletora de resíduos e com estrutura de
cantoneiras de aço. cor: chumbo. dimensões mínimas: 90,0
(l) x 81,0 (a) x 90,0 (p) cm. manual em português; garantia
mínima de 12 meses

790,001,00 790,00UN025
LAYR

IMPERADOR
071

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              790,00

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00557 - ESCOLAS MUNICIPAISLocal

MarcaItem

DESCASCADOR DE LEGUMES

descrição:
- capacidade mecânica 200 a 250 quilos por hora;
dimensões (mm); diâmentro 420; altura 774; altura da porta
de saída 328
embalagem (mm); largura 640; profundidade 680; altura 840;
peso bruto 55 kg; consumo e economia: baixo consumo de
tempo quando em relação aos processos manuais de
descascar legumes; disco abrasivo facilmente removível
para limpeza.
garantia mínima de 01 (um) ano.

19.620,009,00 2.180,00UN020
BRAESI BDL

10
029

FOGAO TIPO INDUSTRIAL 04 BOCAS

descrição:
- fogão industrial; 4 bocas, queimadores frontais com chama
tripla e controle individual das chamas internas e externas;
queimadores traseiros com chama dupla. mesa  esmaltada,
grades e queimadores da mesa em ferro fundido. injetor de
gás horizontal e grade paneleira de cantoneira de aço, sem
forno; bandeja coletora de resíduos e com estrutura de
cantoneiras de aço. cor: chumbo. dimensões mínimas: 90,0
(l) x 81,0 (a) x 90,0 (p) cm. manual em português; garantia
mínima de 12 meses

7.900,0010,00 790,00UN025
LAYR

IMPERADOR
042

ESCOLAS MUNICIPAIS:              27.520,00

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00558 - CRECHES MUNICIPAISLocal

MarcaItem

FOGAO TIPO INDUSTRIAL 04 BOCAS

descrição:
- fogão industrial; 4 bocas, queimadores frontais com chama
tripla e controle individual das chamas internas e externas;

3.950,005,00 790,00UN025 LAYR
IMPERADOR

045
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queimadores traseiros com chama dupla. mesa  esmaltada,
grades e queimadores da mesa em ferro fundido. injetor de
gás horizontal e grade paneleira de cantoneira de aço, sem
forno; bandeja coletora de resíduos e com estrutura de
cantoneiras de aço. cor: chumbo. dimensões mínimas: 90,0
(l) x 81,0 (a) x 90,0 (p) cm. manual em português; garantia
mínima de 12 meses

CRECHES MUNICIPAIS:              3.950,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              32.260,00

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

BALANCA COM DISPLAY LCD

descrição:
- balança com display lcd de 15 mm de altura, com zeragem
automática, prato anatômico higienizável e atóxico, atende à
norma eb-2082 de 1987 da associação brasileira dos
fabricantes de brinquedos e norma européia en71-3 de 1988
sobre migração de elementos químicos em brinquedos, o que
garante a segurança dos bebês, com cálculo automático do
peso do bebê.
garantia mínima de 01 (um) ano.

2.283,003,00 761,00UN005
BALMAK
ELP 25BB

016

CAMARA PARA VACINAS

descrição:
- equipamento vertical, de formato externo e interno
retangular, desenvolvido especificamente para a guarda
científica de vacinas; capacidade para armazenamento
mínimo de 340 litros úteis ou 22.000 doses de 5 ml;
refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo
consumo de energia, com sistema de circulação forçado de
ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na
temperatura interna; degelo automático seco com
evaporação de condensado sem trabalho adicional; câmara
interna em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita
assepsia; equipado com blocos criogênicos para
manutenção inercial da temperatura na falta de energia
elétrica; cinco gavetas deslizantes fabricadas em aço
inoxidável com contra portas em acrílico; porta de vidro triplo
tipo no fog por acesso vertical; isolamento térmico mínimo de
70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre
de cfc - equipado com 4 rodízios especiais com freio na
parte frontal para fácil travamento; painel de comandos e
controles frontal superior de fácil acesso, com sistema
microprocessado pelo display em lcd ou led, programável de
2°c a 8°c com temperatura controlada automaticamente a 4ºc
por solução diatérmica.
iluminação interna temporizada em led de alta capacidade e
vida útil com acionamento na abertura da porta ou
externamente direto no painel; sistema de alarme visual e
sonoro de máxima e mínima temperatura falta de energia ou
porta aberta dotado de bateria recarregável; silenciador do
alarme sonoro, de apenas um toque; sistema de redundância
elétrico / eletrônico garantindo perfeito funcionamento do
equipamento. sistema de backup de alimentação por bateria
recarregável para toda a rede de comando eletrônico e
sistemas de alarmes, com monitoramento de 24 a 48 horas
na falta de energia.
registro na anvisa, certificações iso e manual do proprietário
em português. tampa frontal basculante para limpeza do
sistema mecânico e filtros. chave geral de energia – liga
desliga. equipamento disponível em 110 ou 220 volts, 50/60
hz; medidas externas aproximadas: altura: 1850 mm; largura:

18.000,001,00 18.000,00UN019 BIOTECNO005
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710 mm; profundidade: 740 mm;
garantia mínima de 01 (um) ano.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              20.283,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              20.283,00

00016 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00433 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALLocal

MarcaItem

DESCASCADOR DE LEGUMES

descrição:
- capacidade mecânica 200 a 250 quilos por hora;
dimensões (mm); diâmentro 420; altura 774; altura da porta
de saída 328
embalagem (mm); largura 640; profundidade 680; altura 840;
peso bruto 55 kg; consumo e economia: baixo consumo de
tempo quando em relação aos processos manuais de
descascar legumes; disco abrasivo facilmente removível
para limpeza.
garantia mínima de 01 (um) ano.

2.180,001,00 2.180,00UN020
BRAESI BDL

10
099

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              2.180,00

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              2.180,00

CAZELE SPORT LTDA - EPP:                        54.723,00
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