
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000101/2017

GABRIELA HUBNER SILVERIO ME

CNPJ:  12.642.623/0001-47

AVENIDA  AFONSO CLÁUDIO, 721 - Centro - IBATIBA - ES - CEP: 29395000

ANEXO - TERMO Nº 000101/2017 -  SEQUÊNCIA  N°000001971

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000041/2017 001493/2017

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00577 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOLocal

MarcaItem

BEBEDOURO PURIFICADOR DE AGUA,  PRESSAO, EM INOX

descrição:
- bebedouro purificador de pressão inox possui reservatório
em aço inox, com isolamento em eps e serpentina externa,
compressor de última geração e funciona com gás
totalmente ecológico. internamente o bebedouro possui um
filtro para retenção de partículas sólidas e diminuição do
cloro, além de odores e sabores desagradáveis.
informações técnicas:
bebedouro com reservatório de 3,5 litros/rendimento de 5
litros por hora; fabricado em material: chapa galvanizada e
tampa pia em aço inox; disponível em 110 volts e 220 volts,
consumo de energia (kw/h) 1,6kw/h, duas torneiras com
água gelada. dimensões do produto (a x l x p) 110 x 37 x 29
cm;
peso aproximado 14,5 kg; certificado pelo inmetro;
1 ano de garantia.

1.797,003,00 599,00UN011
MASTERFRI

O
091

SANDUICHEIRA ELETRICA

descrição:
- cor: branco; bandeja de resíduos: não; capacidade para 02
sanduíches; superfície antiaderente: sim; indicador luminoso
liga/desliga: sim; timer: não; porta-fio: sim; consumo (kw/h):
0,76kwh/h; alimentação: cabo de energia: 110v; funções:
grelhar e fazer sanduíches; conteúdo da embalagem: 1
sanduicheira e manual de instruções; dimensões
aproximadas do produto - cm (axlxp): 23,5x24,5x10,5cm;
peso aproximado do produto – kg: 1,1kg; garantia do
fornecedor: 12 meses; mais informações: características
técnicas: permite vários formatos de pães/ alça com trava de
segurança/ enrola cabo integrado à base.

197,703,00 65,90UN049 BRITANIA093

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              1.994,70

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              1.994,70

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOLocal

MarcaItem

FERRO ELETRICO - 7 TEMPERATURAS

descrição:
- com base em alumínio duplo, desenho anatômico, 7
temperaturas para qualquer tipo de tecido, base em alumínio
com duplo polimento, fusível térmico que protege o ferro em
caso de superaquecimento, voltagem: 110v, potência: 110v,
frequência: 50.60hz, comprimento do cabo: 166cm,
dmensões aproximadas do produto: 11,5 x 11 x 25,5 (axlxp),
peso líquido aproximado do produto: 680gr
garantia mínima de 01 (um) ano.

53,901,00 53,90UN023
BLACK

DECKER
070
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PEDESTAL COM ASTE DUPLA E REGULAGEM VERTICAL E
HORIZONTAL

descrição:
- pedestal microfone; modelo: girafa; tipo: regulavel; material
haste: aco; acabamento: cromado; material base: aco; base:
tripe; cor: preto; altura: minima 1,4 m; peso: 2,8 kg; garantia:
3 meses; unidade de fornecimento: unidade

193,562,00 96,78UN042 SMMAX077

SANDUICHEIRA ELETRICA

descrição:
- cor: branco; bandeja de resíduos: não; capacidade para 02
sanduíches; superfície antiaderente: sim; indicador luminoso
liga/desliga: sim; timer: não; porta-fio: sim; consumo (kw/h):
0,76kwh/h; alimentação: cabo de energia: 110v; funções:
grelhar e fazer sanduíches; conteúdo da embalagem: 1
sanduicheira e manual de instruções; dimensões
aproximadas do produto - cm (axlxp): 23,5x24,5x10,5cm;
peso aproximado do produto – kg: 1,1kg; garantia do
fornecedor: 12 meses; mais informações: características
técnicas: permite vários formatos de pães/ alça com trava de
segurança/ enrola cabo integrado à base.

65,901,00 65,90UN049 BRITANIA078

SUPORTE PARA CAIXA
descrição:
cor preto;
finalidade: tripé para caixa acústica;
tipo: tripé;
material: alumínio;
níveis de regulagem: 5, com travamento;
altura máxima: 1,70;
altura mínima: 1,13.

127,141,00 127,14UN050 SATY083

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              440,50

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00557 - ESCOLAS MUNICIPAISLocal

MarcaItem

FERRO ELETRICO - 7 TEMPERATURAS

descrição:
- com base em alumínio duplo, desenho anatômico, 7
temperaturas para qualquer tipo de tecido, base em alumínio
com duplo polimento, fusível térmico que protege o ferro em
caso de superaquecimento, voltagem: 110v, potência: 110v,
frequência: 50.60hz, comprimento do cabo: 166cm,
dmensões aproximadas do produto: 11,5 x 11 x 25,5 (axlxp),
peso líquido aproximado do produto: 680gr
garantia mínima de 01 (um) ano.

323,406,00 53,90UN023
BLACK

DECKER
030

ESCOLAS MUNICIPAIS:              323,40

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00558 - CRECHES MUNICIPAISLocal

MarcaItem

FERRO ELETRICO - 7 TEMPERATURAS

descrição:
- com base em alumínio duplo, desenho anatômico, 7
temperaturas para qualquer tipo de tecido, base em alumínio
com duplo polimento, fusível térmico que protege o ferro em
caso de superaquecimento, voltagem: 110v, potência: 110v,
frequência: 50.60hz, comprimento do cabo: 166cm,
dmensões aproximadas do produto: 11,5 x 11 x 25,5 (axlxp),
peso líquido aproximado do produto: 680gr
garantia mínima de 01 (um) ano.

161,703,00 53,90UN023
BLACK

DECKER
044

CRECHES MUNICIPAIS:              161,70

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              925,60

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria
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Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

BEBEDOURO PURIFICADOR DE AGUA,  PRESSAO, EM INOX

descrição:
- bebedouro purificador de pressão inox possui reservatório
em aço inox, com isolamento em eps e serpentina externa,
compressor de última geração e funciona com gás
totalmente ecológico. internamente o bebedouro possui um
filtro para retenção de partículas sólidas e diminuição do
cloro, além de odores e sabores desagradáveis.
informações técnicas:
bebedouro com reservatório de 3,5 litros/rendimento de 5
litros por hora; fabricado em material: chapa galvanizada e
tampa pia em aço inox; disponível em 110 volts e 220 volts,
consumo de energia (kw/h) 1,6kw/h, duas torneiras com
água gelada. dimensões do produto (a x l x p) 110 x 37 x 29
cm;
peso aproximado 14,5 kg; certificado pelo inmetro;
1 ano de garantia.

2.396,004,00 599,00UN011
MASTERFRI

O014

FERRO ELETRICO - 7 TEMPERATURAS

descrição:
- com base em alumínio duplo, desenho anatômico, 7
temperaturas para qualquer tipo de tecido, base em alumínio
com duplo polimento, fusível térmico que protege o ferro em
caso de superaquecimento, voltagem: 110v, potência: 110v,
frequência: 50.60hz, comprimento do cabo: 166cm,
dmensões aproximadas do produto: 11,5 x 11 x 25,5 (axlxp),
peso líquido aproximado do produto: 680gr
garantia mínima de 01 (um) ano.

161,703,00 53,90UN023
BLACK

DECKER
006

SANDUICHEIRA ELETRICA

descrição:
- cor: branco; bandeja de resíduos: não; capacidade para 02
sanduíches; superfície antiaderente: sim; indicador luminoso
liga/desliga: sim; timer: não; porta-fio: sim; consumo (kw/h):
0,76kwh/h; alimentação: cabo de energia: 110v; funções:
grelhar e fazer sanduíches; conteúdo da embalagem: 1
sanduicheira e manual de instruções; dimensões
aproximadas do produto - cm (axlxp): 23,5x24,5x10,5cm;
peso aproximado do produto – kg: 1,1kg; garantia do
fornecedor: 12 meses; mais informações: características
técnicas: permite vários formatos de pães/ alça com trava de
segurança/ enrola cabo integrado à base.

263,604,00 65,90UN049 BRITANIA020

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              2.821,30

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              2.821,30

00011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00481 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSLocal

MarcaItem

PEDESTAL COM ASTE DUPLA E REGULAGEM VERTICAL E
HORIZONTAL

descrição:
- pedestal microfone; modelo: girafa; tipo: regulavel; material
haste: aco; acabamento: cromado; material base: aco; base:
tripe; cor: preto; altura: minima 1,4 m; peso: 2,8 kg; garantia:
3 meses; unidade de fornecimento: unidade

96,781,00 96,78UN042 SMMAX113

SANDUICHEIRA ELETRICA

descrição:
- cor: branco; bandeja de resíduos: não; capacidade para 02
sanduíches; superfície antiaderente: sim; indicador luminoso

65,901,00 65,90UN049 BRITANIA115
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liga/desliga: sim; timer: não; porta-fio: sim; consumo (kw/h):
0,76kwh/h; alimentação: cabo de energia: 110v; funções:
grelhar e fazer sanduíches; conteúdo da embalagem: 1
sanduicheira e manual de instruções; dimensões
aproximadas do produto - cm (axlxp): 23,5x24,5x10,5cm;
peso aproximado do produto – kg: 1,1kg; garantia do
fornecedor: 12 meses; mais informações: características
técnicas: permite vários formatos de pães/ alça com trava de
segurança/ enrola cabo integrado à base.

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              162,68

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              162,68

00015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00483 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESLocal

MarcaItem

SANDUICHEIRA ELETRICA

descrição:
- cor: branco; bandeja de resíduos: não; capacidade para 02
sanduíches; superfície antiaderente: sim; indicador luminoso
liga/desliga: sim; timer: não; porta-fio: sim; consumo (kw/h):
0,76kwh/h; alimentação: cabo de energia: 110v; funções:
grelhar e fazer sanduíches; conteúdo da embalagem: 1
sanduicheira e manual de instruções; dimensões
aproximadas do produto - cm (axlxp): 23,5x24,5x10,5cm;
peso aproximado do produto – kg: 1,1kg; garantia do
fornecedor: 12 meses; mais informações: características
técnicas: permite vários formatos de pães/ alça com trava de
segurança/ enrola cabo integrado à base.

131,802,00 65,90UN049 BRITANIA058

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES:              131,80

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE:              131,80

GABRIELA HUBNER SILVERIO ME:                        6.036,08
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