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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
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ANEXO - TERMO Nº 000105/2017 -  SEQUÊNCIA  N°000001975

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

ANTENA PARABOLICA - COM SERVICO DE INSTALACAO

descrição:
características mínimas:
kit c/ parabólica e receptor com controle remoto e cabos
acessórios; compatível com o sistema digital  dvb-s
entrada  para antena local (vhf ou uhf); som estéreo; relógio;
função sleep; timer; 07 grades de canais favoritos; menu
analógico e digital interativo/funções na tela; busca cega e
automática de canais; ajuda de posicionamento da antena;
função para edição de canais (favoritos, bloquear,
renomear, apagar); retorna ao último canal; conversão de
vídeo pal/ntsc/ e auto.; compatível com chave diseq 1.0 e
1.2; seleção de antenas através de chave 22khz.; bivolt;
antena parabólica 1,50m; alumínio com durabilidade,
resistência  ao vento e proteção extra contra oxidação; lnbf
multiponto (destinado para instalação de 2 ou mais pontos de
polarização com chaveamento eletrônico inteligente;
garantia de 01 ano, com instalação.

507,001,00 507,00UN001 CENTURY064

BEBEDOURO - CAPACIDADE 100 LITROS

descrição:
- bebedouro em poliuretano, com estrutura metálica,
tabulação sem contato com a água, todo em aço inox aisi
430, torneiras antimônio cromadas, motor com ar reforçado,
com filtro de carvão ativado, pés reguláveis, fechado na
frente e laterais.

características:
todo em aço inoxidável; garantido contra ferrugem e
apodrecimento; leve e versátil; fácil manutenção;
filtro com tripla filtragem por processo de celulose; carvão
ativado e celulose; pressão por gravidade
alta pressão no esguicho (independentemente de pressão
da rede hidráulica); capacidade: 800 litros/dia
termostato regulável na parte traseira; serpentina em aço
inox 304; pingadeira com grade removível que facilita a
higienização; disponível em 127 volts e 220 volts (não é
bivolt); volume do reservatório: 100 litros; duas torneiras,
sendo uma natural e outra gelada; compressor: 1/6 hp
temperatura: 0° a 15° c; 1 ano de garantia.

8.592,004,00 2.148,00UN007 FRISBEL088

EXTRATOR DE SUCO
descrição:
- do tipo industrial. capacidade: 750 ml; tampa e caçamba:
alumínio repuxado; corpo: aço inoxidável; copo: plástico de
polipropileno; jogo de carambola (castanhas): poliestireno;
motor: ¼ hp; consumo: 0,27 kw/h; rotação 1740 rpm;
frequência: 60hz; tensão: 110/220 v (bivolt); altura
aproximada: 33 cm; peso aproximado: 3,950 kg; composto
ainda por: copo para suco, peneira para copo, 01 castanha

296,002,00 148,00UN022 MONDIAL069
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
pequena (para limão), 01 castanha grande (para laranja),
cúpula com bica e tampa com cúpula.
garantia mínima de 01 (um) ano.

FREEZER - CAPACIDADE 404 LITROS

descrição:
- espaço interno com capacidade mínima de armazenamento
correspondente a 404  litros; duas portas na parte de cima,
com dobradiças, pintura na cor branca, com tratamento anti-
ferruginoso, permite o uso como freezer ou conservadora,
sistema com vedação removível para escoamento de água
de seu interior, deve possuir sistema de rodízio para facilitar
o deslocamento do equipamento.  garantia de 12 meses.

7.148,004,00 1.787,00UN027 CONSUL072

FRIGOBAR - CAPACIDADE MINIMA DE 120 LITROS

descrição:
- com bandeja de degelo aproveitável, material super
resistente, gaveta multiuso com tampa aproveitável, porta
reversível, porta latas com capacidade para 10 unid.,
prateleira modular, congelador, prateleira inferior da porta
para garrafas: capacidade para garrafas de até 2,5l,
certificado pelo inmetro: nível de consumo de energia a, cor
branca, dimensões aproximadas (axlxp) 88 x 49,5 x 54 cm,
110 v, consumo aproximado de energia 19 kwh/mês,
garantia mínima de 12 meses; ítens inclusos: frigobar com
três prateleiras em aço, manual de instruções em português.

846,001,00 846,00UN029 ELETROLUX074

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              17.389,00

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00557 - ESCOLAS MUNICIPAISLocal

MarcaItem

BEBEDOURO - CAPACIDADE 100 LITROS

descrição:
- bebedouro em poliuretano, com estrutura metálica,
tabulação sem contato com a água, todo em aço inox aisi
430, torneiras antimônio cromadas, motor com ar reforçado,
com filtro de carvão ativado, pés reguláveis, fechado na
frente e laterais.

características:
todo em aço inoxidável; garantido contra ferrugem e
apodrecimento; leve e versátil; fácil manutenção;
filtro com tripla filtragem por processo de celulose; carvão
ativado e celulose; pressão por gravidade
alta pressão no esguicho (independentemente de pressão
da rede hidráulica); capacidade: 800 litros/dia
termostato regulável na parte traseira; serpentina em aço
inox 304; pingadeira com grade removível que facilita a
higienização; disponível em 127 volts e 220 volts (não é
bivolt); volume do reservatório: 100 litros; duas torneiras,
sendo uma natural e outra gelada; compressor: 1/6 hp
temperatura: 0° a 15° c; 1 ano de garantia.

42.960,0020,00 2.148,00UN007 FRISBEL028

FREEZER - CAPACIDADE 404 LITROS

descrição:
- espaço interno com capacidade mínima de armazenamento
correspondente a 404  litros; duas portas na parte de cima,
com dobradiças, pintura na cor branca, com tratamento anti-
ferruginoso, permite o uso como freezer ou conservadora,
sistema com vedação removível para escoamento de água
de seu interior, deve possuir sistema de rodízio para facilitar
o deslocamento do equipamento.  garantia de 12 meses.

10.722,006,00 1.787,00UN027 CONSUL032

GELADEIRA BIPLEX

descrição:
- geladeira 2 portas, nas seguintes características mínimas:

4.684,004,00 1.171,00UN030 CONSUL034
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
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descongelamento automático do espaço. refrigerador: não
há necessidade de desligar para descongelar.
iluminação no refrigerador. prateleira funda com trava de
segurança. acomoda garrafas de até 2,5 litros com trava
para evitar tombamento. prateleiras aramadas com altura
regulável: acomoda recipientes de alturas variadas,
facilitando a organização do refrigerador. pés deslizantes
niveladores. capac. total de armazenamento 255 litros,
capac. liq. congelador 50 litros, capac. liq.
refrigerador 205 litros tensão 127/220v, consumo (kwh/mês)
127v 49.7, consumo (kwh/mês) 220v 49.7.
garantia mínima de 01 (um) ano.

ESCOLAS MUNICIPAIS:              58.366,00

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00558 - CRECHES MUNICIPAISLocal

MarcaItem

BEBEDOURO - CAPACIDADE 100 LITROS

descrição:
- bebedouro em poliuretano, com estrutura metálica,
tabulação sem contato com a água, todo em aço inox aisi
430, torneiras antimônio cromadas, motor com ar reforçado,
com filtro de carvão ativado, pés reguláveis, fechado na
frente e laterais.

características:
todo em aço inoxidável; garantido contra ferrugem e
apodrecimento; leve e versátil; fácil manutenção;
filtro com tripla filtragem por processo de celulose; carvão
ativado e celulose; pressão por gravidade
alta pressão no esguicho (independentemente de pressão
da rede hidráulica); capacidade: 800 litros/dia
termostato regulável na parte traseira; serpentina em aço
inox 304; pingadeira com grade removível que facilita a
higienização; disponível em 127 volts e 220 volts (não é
bivolt); volume do reservatório: 100 litros; duas torneiras,
sendo uma natural e outra gelada; compressor: 1/6 hp
temperatura: 0° a 15° c; 1 ano de garantia.

12.888,006,00 2.148,00UN007 FRISBEL043

FREEZER - CAPACIDADE 404 LITROS

descrição:
- espaço interno com capacidade mínima de armazenamento
correspondente a 404  litros; duas portas na parte de cima,
com dobradiças, pintura na cor branca, com tratamento anti-
ferruginoso, permite o uso como freezer ou conservadora,
sistema com vedação removível para escoamento de água
de seu interior, deve possuir sistema de rodízio para facilitar
o deslocamento do equipamento.  garantia de 12 meses.

3.574,002,00 1.787,00UN027 CONSUL046

GELADEIRA BIPLEX

descrição:
- geladeira 2 portas, nas seguintes características mínimas:
descongelamento automático do espaço. refrigerador: não
há necessidade de desligar para descongelar.
iluminação no refrigerador. prateleira funda com trava de
segurança. acomoda garrafas de até 2,5 litros com trava
para evitar tombamento. prateleiras aramadas com altura
regulável: acomoda recipientes de alturas variadas,
facilitando a organização do refrigerador. pés deslizantes
niveladores. capac. total de armazenamento 255 litros,
capac. liq. congelador 50 litros, capac. liq.
refrigerador 205 litros tensão 127/220v, consumo (kwh/mês)
127v 49.7, consumo (kwh/mês) 220v 49.7.
garantia mínima de 01 (um) ano.

2.342,002,00 1.171,00UN030 CONSUL048

MAQUINA DE LAVAR - CAPACIDADE 15KG
3.312,002,00 1.656,00UN036 ELETROLUX052
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descrição:
- tipo de lavadora: top load com sistema de lavagem por
agitação; tipo de painel: mecânico; tipo de água: fria; tipo de
abertura: superior; dispenser em gaveta, com tamanho ideal
para as quantidades de sabão, amaciante e alvejante
lava edredons king size; sensor automático de carga de
roupas: sistema id system; tampa de vidro temperado:
permite total visualização do processo de lavagem
cesto de inox: maior capacidade pelo mesmo espaço em sua
lavanderia; sistema de suspensão: molas helicoidais
visualizador das etapas de lavagem: leds indicam em qual
parte do processo da lavagem a lavadora está
adicionar roupa: o sistema id system permite que você
adicione mais roupas durante a lavagem, ajustando os
movimentos do agitador e se for necessário identifica a
necessidade de colocar mais água; pés niveladores; alças
laterais; tipo de agitador: agitador de dupla ação; trava de
segurança: possui trava de segurança que é acionada;
antes da centrifugação, permitindo que a tampa seja aberta
apenas 60 segundos após a parada do cesto; seleção de
tipo e cor de roupa; enxágue com opção de enxágue extra;
silenciosa; multicapacidade: lava de 1 a 15,1 kg; travas de
segurança na centrifugação; id system 4.0; nível automático
de água; id move; agitador multiação; funções: 35 programas
de lavagem (pesada, branca, edredom, lençol, colorida,
delicada, rápido, etc.), 6 opções de ciclos ecológicos
exclusivos e a única com nível automático de água (só lava,
só enxágua, só centrifuga, só lava e enxágua, só lava e
centrifuga, só enxágua e centrifuga), 5 níveis de água
(automático, máximo, alto, médio, mínimo), 5 tipos de molho
(pouco suja, normal, suja, muito suja, automático)
material: gabinete de aço galvanizado, cesto de inox, tampa
de vidro temperado; dados técnicos voltagem: 110 v;
frequência: 60 hz; pressão estática: de 80 a 250 kpa
consumo médio de energia: 0,33 kwh / ciclo; consumo
aproximado de água: 15,5 litros / kg de roupa; capacidade de
roupa seca: 15,1 kg; centrifugação: 670 rpm; classificação
energética: a.
garantia mínima de 01 (um) ano.

CRECHES MUNICIPAIS:              22.116,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              97.871,00

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

BEBÊ CONFORTO/CADEIRINHA PARA AUTOMÓVEL
descrição:
dispositivo de retenção para crianças do grupo 0+: de 0 a
13kg.
cinto de segurança de 3 pontos com protetores de ombro.
capota removível com sistema dupla face.
estrutura em plástico resistente com base arredondada para
balançar.
acolchoado do encosto e do assento removível com sistema
dupla face.
tecido removível e lavável.
prático para transportar o bebê.
certificado do inmetro.
garantia: 01 (um) ano para defeitos de fabricação.

370,002,00 185,00UN012
TUTTI BABY

NINO
025

CADEIRA PARA AUTOMÓVEL RECLINÁVEL PARA
CRIANÇAS ATÉ 25 KG.
descrição:
cadeira indicada para crianças grupo 0+, i e ii, ela suporta
até 25 kg.
item de segurança indispensável para transportar a criança
no automóvel, ela é prática, segura, confortável e de fácil

556,002,00 278,00UN014 PROTEK.026
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instalação no veículo.
possui apoio para a cabeça, regulável em sete posições,
que acompanha o
crescimento da criança com proteção contra impacto lateral.
o cinto de segurança se ajusta automaticamente à altura da
criança,
acompanhando a regulagem do apoio para a cabeça.
o redutor do assento é removível, vem com barra frontal que
proporciona maior segurança em caso de impactos
traseiros.
a cadeirinha é reclinável em quatro posições, sem a
necessidade de ajuste do
cinto do veículo.
o cinto de segurança de cinco pontos de fixação tem
protetores acolchoados
nos ombros e sistema central de ajuste, garantindo a
segurança do bebê, e
com guias para passagem do cinto de segurança do carro
(grupo ii).
certificado do inmetro.
garantia: 01 (um) ano para defeitos de fabricação.

FOGAO 04 BOCAS DE USO DOMESTICO - FG2

descrição:
- volume do forno: 62,3 litros; classificação energética
mesa/forno: a/b mesa; queimador normal (1,7 kw): 3;
queimador família (2 kw): 1; forno;  queimador do forno 2,4;
dimensões aproximadas: 87x51x63cm (axlxp); peso
aproximado: 28,4kg
garantia mínima de 01 (um) ano.

810,002,00 405,00UN024
MUELLER

MODERATT
O

015

FRIGOBAR - CAPACIDADE MINIMA DE 120 LITROS

descrição:
- com bandeja de degelo aproveitável, material super
resistente, gaveta multiuso com tampa aproveitável, porta
reversível, porta latas com capacidade para 10 unid.,
prateleira modular, congelador, prateleira inferior da porta
para garrafas: capacidade para garrafas de até 2,5l,
certificado pelo inmetro: nível de consumo de energia a, cor
branca, dimensões aproximadas (axlxp) 88 x 49,5 x 54 cm,
110 v, consumo aproximado de energia 19 kwh/mês,
garantia mínima de 12 meses; ítens inclusos: frigobar com
três prateleiras em aço, manual de instruções em português.

1.692,002,00 846,00UN029 ELETROLUX008

LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES - CAPACIDADE 2 LITROS

descrição:
- liquidificador 450w; material/composicao:
polipropileno/policarbonato; com 3 velocidade; funcao pulsar;
copo com capacidade para 2 litros; ensao/voltagem 110 v ou
220v; cor: branca; conteudo da embalagem: 1 manual de
instrucoes; garantia 12 meses; unidade de fornecimento:
unidade.

154,002,00 77,00UN033 ARNO009

MAQUINA DE LAVAR - CAPACIDADE 15KG

descrição:
- tipo de lavadora: top load com sistema de lavagem por
agitação; tipo de painel: mecânico; tipo de água: fria; tipo de
abertura: superior; dispenser em gaveta, com tamanho ideal
para as quantidades de sabão, amaciante e alvejante
lava edredons king size; sensor automático de carga de
roupas: sistema id system; tampa de vidro temperado:
permite total visualização do processo de lavagem
cesto de inox: maior capacidade pelo mesmo espaço em sua
lavanderia; sistema de suspensão: molas helicoidais
visualizador das etapas de lavagem: leds indicam em qual
parte do processo da lavagem a lavadora está
adicionar roupa: o sistema id system permite que você

1.656,001,00 1.656,00UN036 ELETROLUX010
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adicione mais roupas durante a lavagem, ajustando os
movimentos do agitador e se for necessário identifica a
necessidade de colocar mais água; pés niveladores; alças
laterais; tipo de agitador: agitador de dupla ação; trava de
segurança: possui trava de segurança que é acionada;
antes da centrifugação, permitindo que a tampa seja aberta
apenas 60 segundos após a parada do cesto; seleção de
tipo e cor de roupa; enxágue com opção de enxágue extra;
silenciosa; multicapacidade: lava de 1 a 15,1 kg; travas de
segurança na centrifugação; id system 4.0; nível automático
de água; id move; agitador multiação; funções: 35 programas
de lavagem (pesada, branca, edredom, lençol, colorida,
delicada, rápido, etc.), 6 opções de ciclos ecológicos
exclusivos e a única com nível automático de água (só lava,
só enxágua, só centrifuga, só lava e enxágua, só lava e
centrifuga, só enxágua e centrifuga), 5 níveis de água
(automático, máximo, alto, médio, mínimo), 5 tipos de molho
(pouco suja, normal, suja, muito suja, automático)
material: gabinete de aço galvanizado, cesto de inox, tampa
de vidro temperado; dados técnicos voltagem: 110 v;
frequência: 60 hz; pressão estática: de 80 a 250 kpa
consumo médio de energia: 0,33 kwh / ciclo; consumo
aproximado de água: 15,5 litros / kg de roupa; capacidade de
roupa seca: 15,1 kg; centrifugação: 670 rpm; classificação
energética: a.
garantia mínima de 01 (um) ano.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              5.238,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              5.238,00

00009 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00563 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOLocal

MarcaItem

LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES - CAPACIDADE 2 LITROS

descrição:
- liquidificador 450w; material/composicao:
polipropileno/policarbonato; com 3 velocidade; funcao pulsar;
copo com capacidade para 2 litros; ensao/voltagem 110 v ou
220v; cor: branca; conteudo da embalagem: 1 manual de
instrucoes; garantia 12 meses; unidade de fornecimento:
unidade.

154,002,00 77,00UN033 ARNO001

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              154,00

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              154,00

00011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00481 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSLocal

MarcaItem

EXTRATOR DE SUCO
descrição:
- do tipo industrial. capacidade: 750 ml; tampa e caçamba:
alumínio repuxado; corpo: aço inoxidável; copo: plástico de
polipropileno; jogo de carambola (castanhas): poliestireno;
motor: ¼ hp; consumo: 0,27 kw/h; rotação 1740 rpm;
frequência: 60hz; tensão: 110/220 v (bivolt); altura
aproximada: 33 cm; peso aproximado: 3,950 kg; composto
ainda por: copo para suco, peneira para copo, 01 castanha
pequena (para limão), 01 castanha grande (para laranja),
cúpula com bica e tampa com cúpula.
garantia mínima de 01 (um) ano.

148,001,00 148,00UN022 MONDIAL108

PURIFICADOR DE ÁGUA; NATURAL E GELADA;
CAPACIDADE DE VAZÃO DE EM MÉDIA: 40 A 60 LITROS
POR HORA

descrição:

1.288,002,00 644,00UN045 LATINA114
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- purificador de água; natural e gelada; sistema de filtragem e
purificação de água com no minimo duas câmaras; seis
estágios de purificação; vida útil do aparelho filtrante: 6500
litros aproximadamente; capacidade de vazão de em média:
40 a 60 litros por hora; água gelada para atender de 30 a 50
pessoas; temperatura média de saída de água: 7 a 9°c;
refrigerado a motor utizando gás ecologicamente correto;
sistema contra vazamento; dimensões aproximadas: 26 x 42
x 28 (a x l x p); tensão: 127v; acionamento eletrônico do
fluxo de água para substituição das câmaras; suporte de
copos; garantia de 12 meses, on site, instalação inclusive
(contemplando obra civil se necessário)

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              1.436,00

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              1.436,00

00016 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00433 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALLocal

MarcaItem

EXTRATOR DE SUCO
descrição:
- do tipo industrial. capacidade: 750 ml; tampa e caçamba:
alumínio repuxado; corpo: aço inoxidável; copo: plástico de
polipropileno; jogo de carambola (castanhas): poliestireno;
motor: ¼ hp; consumo: 0,27 kw/h; rotação 1740 rpm;
frequência: 60hz; tensão: 110/220 v (bivolt); altura
aproximada: 33 cm; peso aproximado: 3,950 kg; composto
ainda por: copo para suco, peneira para copo, 01 castanha
pequena (para limão), 01 castanha grande (para laranja),
cúpula com bica e tampa com cúpula.
garantia mínima de 01 (um) ano.

148,001,00 148,00UN022 MONDIAL102

FOGAO 04 BOCAS DE USO DOMESTICO - FG2

descrição:
- volume do forno: 62,3 litros; classificação energética
mesa/forno: a/b mesa; queimador normal (1,7 kw): 3;
queimador família (2 kw): 1; forno;  queimador do forno 2,4;
dimensões aproximadas: 87x51x63cm (axlxp); peso
aproximado: 28,4kg
garantia mínima de 01 (um) ano.

405,001,00 405,00UN024
MUELLER

MODERATT
O

106

LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES - CAPACIDADE 2 LITROS

descrição:
- liquidificador 450w; material/composicao:
polipropileno/policarbonato; com 3 velocidade; funcao pulsar;
copo com capacidade para 2 litros; ensao/voltagem 110 v ou
220v; cor: branca; conteudo da embalagem: 1 manual de
instrucoes; garantia 12 meses; unidade de fornecimento:
unidade.

231,003,00 77,00UN033 ARNO103

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              784,00

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              784,00

LORENA SALEH PEREIRA ME:                        105.483,00
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