
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000107/2017

ENGECOSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP

CNPJ:  14.931.404/0001-03

Rua CASSIANO CASTELO, 480 - CASTELO BRANCO - Cariacica - ES - CEP: 29141620

ANEXO - TERMO Nº 000107/2017 -  SEQUÊNCIA  N°000001977

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000044/2017 000862/2017

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00577 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOLocal

MarcaItem

CONFECCAO DE GRADES/PORTOES - INCLUINDO
TRINCOS, DOBRADICAS E ASTES DE FIXACAO - SEDE
para utilização em proteção de janelas e portas, bem como,
confecção de portões de maior porte. a empresa vencedora
ficará responsável pela instalação e pelo fornecimento de
todos os materiais e ferramentas necessários para a
perfeita instalação, podendo subcontratar os serviços de
alvenaria, quando necessários, ficando a contratada isenta
de apresentação de documentos que comprovem seu
vínculo com construção civil.
a instalação ocorrerá na sede do município.

os equipamentos supra deveram ser confeccionados nas
caracteristicas abaixo:
bordas em metalon 2,5 x 2,5 cm chapa 18 galvanizado;
barras horizontais em barra chata de 1 x 3/16 com
espaçamento de 50 cm entre elas;
barras vesticais em barra redonda 3/8” com espaçamento de
10 cm entre elas;
suporte para chumbar (chumbadores), com espaçamento de
50 cm entre eles;
pintura anti ferrugem com grossa camada de prime e
posterior aplicação de pintura em esmalte sintetico a base de
oleo na cor branca. considerando o padrão de qualidade
esperado, a contratada deverá dar garantia de 12 meses
contados  a partir da instalação, contra defeitos de
fabricação e qualidade dos materiais utilizados inferior ao
solicitado.

39.900,00300,00 133,00M²001 COSTA012

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              39.900,00

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              39.900,00

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00557 - ESCOLAS MUNICIPAISLocal

MarcaItem

CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO TRINCOS,
DOBRADICAS - EMEF MARIA SCARDINI JUSTO

descrição:
localizada no córrego boa sorte, a 09km da sede.
para utilização em proteção de janelas e portas, bem como,
confecção de portões de maior porte. a empresa vencedora
ficará responsável pela instalação e pelo fornecimento de
todos os materiais e ferramentas necessários para a
perfeita instalação, podendo subcontratar os serviços de
alvenaria, quando necessários, ficando a contratada isenta
de apresentação de documentos que comprovem seu
vínculo com construção civil.

os equipamentos supra deveram ser confeccionados nas

7.450,0050,00 149,00M²009 COSTA035
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caracteristicas abaixo:
bordas em metalon 2,5 x 2,5 cm chapa 18 galvanizado;
barras horizontais em barra chata de 1 x 3/16 com
espaçamento de 50 cm entre elas;
barras vesticais em barra redonda 3/8” com espaçamento de
10 cm entre elas;
suporte para chumbar (chumbadores), com espaçamento de
50 cm entre eles;
pintura anti ferrugem com grossa camada de prime e
posterior aplicação de pintura em esmalte sintetico a base de
oleo na cor branca. considerando o padrão de qualidade
esperado, a contratada deverá dar garantia de 12 meses
contados  a partir da instalação, contra defeitos de
fabricação e qualidade dos materiais utilizados inferior ao
solicitado.

CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO TRINCOS,
DOBRADICAS - EMEIEF PROFª DALILA CASTRO RIOS - SEDE

descrição:
para utilização em proteção de janelas e portas, bem como,
confecção de portões de maior porte. a empresa vencedora
ficará responsável pela instalação e pelo fornecimento de
todos os materiais e ferramentas necessários para a
perfeita instalação, podendo subcontratar os serviços de
alvenaria, quando necessários, ficando a contratada isenta
de apresentação de documentos que comprovem seu
vínculo com construção civil.

os equipamentos supra deveram ser confeccionados nas
caracteristicas abaixo:
bordas em metalon 2,5 x 2,5 cm chapa 18 galvanizado;
barras horizontais em barra chata de 1 x 3/16 com
espaçamento de 50 cm entre elas;
barras vesticais em barra redonda 3/8” com espaçamento de
10 cm entre elas;
suporte para chumbar (chumbadores), com espaçamento de
50 cm entre eles;
pintura anti ferrugem com grossa camada de prime e
posterior aplicação de pintura em esmalte sintetico a base de
oleo na cor branca. considerando o padrão de qualidade
esperado, a contratada deverá dar garantia de 12 meses
contados  a partir da instalação, contra defeitos de
fabricação e qualidade dos materiais utilizados inferior ao
solicitado.

21.000,00150,00 140,00M²011 COSTA034

CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO TRINCOS,
DOBRADICAS - PERDICAO
emef delfino batista vieira - nossa senhora das graças - 5
km de distância em relação a sede do município.

para utilização em proteção de janelas e portas, bem como,
confecção de portões de maior porte. a empresa vencedora
ficará responsável pela instalação e pelo fornecimento de
todos os materiais e ferramentas necessários para a
perfeita instalação, podendo subcontratar os serviços de
alvenaria, quando necessários, ficando a contratada isenta
de apresentação de documentos que comprovem seu
vínculo com construção civil.

os equipamentos supra deveram ser confeccionados nas
caracteristicas abaixo:
bordas em metalon 2,5 x 2,5 cm chapa 18 galvanizado;
barras horizontais em barra chata de 1 x 3/16 com
espaçamento de 50 cm entre elas;
barras vesticais em barra redonda 3/8” com espaçamento de
10 cm entre elas;
suporte para chumbar (chumbadores), com espaçamento de
50 cm entre eles;

15.600,00100,00 156,00M²014 COSTA022
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pintura anti ferrugem com grossa camada de prime e
posterior aplicação de pintura em esmalte sintetico a base de
oleo na cor branca. considerando o padrão de qualidade
esperado, a contratada deverá dar garantia de 12 meses
contados  a partir da instalação, contra defeitos de
fabricação e qualidade dos materiais utilizados inferior ao
solicitado.

CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO TRINCOS,
DOBRADICAS - RIO CLARO
emef rio claro -  60 km de distância em relação a sede do
município.

para utilização em proteção de janelas e portas, bem como,
confecção de portões de maior porte. a empresa vencedora
ficará responsável pela instalação e pelo fornecimento de
todos os materiais e ferramentas necessários para a
perfeita instalação, podendo subcontratar os serviços de
alvenaria, quando necessários, ficando a contratada isenta
de apresentação de documentos que comprovem seu
vínculo com construção civil.

os equipamentos supra deveram ser confeccionados nas
caracteristicas abaixo:
bordas em metalon 2,5 x 2,5 cm chapa 18 galvanizado;
barras horizontais em barra chata de 1 x 3/16 com
espaçamento de 50 cm entre elas;
barras vesticais em barra redonda 3/8” com espaçamento de
10 cm entre elas;
suporte para chumbar (chumbadores), com espaçamento de
50 cm entre eles;
pintura anti ferrugem com grossa camada de prime e
posterior aplicação de pintura em esmalte sintetico a base de
oleo na cor branca. considerando o padrão de qualidade
esperado, a contratada deverá dar garantia de 12 meses
contados  a partir da instalação, contra defeitos de
fabricação e qualidade dos materiais utilizados inferior ao
solicitado.

9.600,0050,00 192,00M²018 COSTA025

CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO TRINCOS,
DOBRADICAS - SANTA CLARA CAPARAO
emef santa clara do caparaó - 35 km de distância em
relação a sede do município.

para utilização em proteção de janelas e portas, bem como,
confecção de portões de maior porte. a empresa vencedora
ficará responsável pela instalação e pelo fornecimento de
todos os materiais e ferramentas necessários para a
perfeita instalação, podendo subcontratar os serviços de
alvenaria, quando necessários, ficando a contratada isenta
de apresentação de documentos que comprovem seu
vínculo com construção civil.

os equipamentos supra deveram ser confeccionados nas
caracteristicas abaixo:
bordas em metalon 2,5 x 2,5 cm chapa 18 galvanizado;
barras horizontais em barra chata de 1 x 3/16 com
espaçamento de 50 cm entre elas;
barras vesticais em barra redonda 3/8” com espaçamento de
10 cm entre elas;
suporte para chumbar (chumbadores), com espaçamento de
50 cm entre eles;
pintura anti ferrugem com grossa camada de prime e
posterior aplicação de pintura em esmalte sintetico a base de
oleo na cor branca. considerando o padrão de qualidade
esperado, a contratada deverá dar garantia de 12 meses
contados  a partir da instalação, contra defeitos de
fabricação e qualidade dos materiais utilizados inferior ao
solicitado.

16.400,00100,00 164,00M²019 COSTA026
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CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO TRINCOS,
DOBRADICAS - SAO JOSE
emef são josé das três pontes - 43 km de distância em
relação a sede do município.

para utilização em proteção de janelas e portas, bem como,
confecção de portões de maior porte. a empresa vencedora
ficará responsável pela instalação e pelo fornecimento de
todos os materiais e ferramentas necessários para a
perfeita instalação, podendo subcontratar os serviços de
alvenaria, quando necessários, ficando a contratada isenta
de apresentação de documentos que comprovem seu
vínculo com construção civil.

os equipamentos supra deveram ser confeccionados nas
caracteristicas abaixo:
bordas em metalon 2,5 x 2,5 cm chapa 18 galvanizado;
barras horizontais em barra chata de 1 x 3/16 com
espaçamento de 50 cm entre elas;
barras vesticais em barra redonda 3/8” com espaçamento de
10 cm entre elas;
suporte para chumbar (chumbadores), com espaçamento de
50 cm entre eles;
pintura anti ferrugem com grossa camada de prime e
posterior aplicação de pintura em esmalte sintetico a base de
oleo na cor branca. considerando o padrão de qualidade
esperado, a contratada deverá dar garantia de 12 meses
contados  a partir da instalação, contra defeitos de
fabricação e qualidade dos materiais utilizados inferior ao
solicitado.

7.950,0050,00 159,00M²021 COSTA027

CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO TRINCOS,
DOBRADICAS - TRINDADE
emef elza de castro scardini - s.s. trindade - 18 km de
distância em relação a sede do município.

para utilização em proteção de janelas e portas, bem como,
confecção de portões de maior porte. a empresa vencedora
ficará responsável pela instalação e pelo fornecimento de
todos os materiais e ferramentas necessários para a
perfeita instalação, podendo subcontratar os serviços de
alvenaria, quando necessários, ficando a contratada isenta
de apresentação de documentos que comprovem seu
vínculo com construção civil.

os equipamentos supra deveram ser confeccionados nas
caracteristicas abaixo:
bordas em metalon 2,5 x 2,5 cm chapa 18 galvanizado;
barras horizontais em barra chata de 1 x 3/16 com
espaçamento de 50 cm entre elas;
barras vesticais em barra redonda 3/8” com espaçamento de
10 cm entre elas;
suporte para chumbar (chumbadores), com espaçamento de
50 cm entre eles;
pintura anti ferrugem com grossa camada de prime e
posterior aplicação de pintura em esmalte sintetico a base de
oleo na cor branca. considerando o padrão de qualidade
esperado, a contratada deverá dar garantia de 12 meses
contados  a partir da instalação, contra defeitos de
fabricação e qualidade dos materiais utilizados inferior ao
solicitado.

16.100,00100,00 161,00M²023 COSTA029

CONFECÇÃO DE TRAVES DE FUTEBOL DE SALÃO OFICIAL
- LARANJA DA TERRA
confeccionada em tubo de aço carbono com 3 com
requadro em tubo de 1 polegada, na medida oficial de 3,00 x
2,00 mts internos, incluindo buchas em pvc.  fixação:
através de buchas no piso/solo. toda a instalação ocorrerá
por conta do fornecedor na escola emef luiz moises heringer

1.120,002,00 560,00UN033 COSTA016
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- 50 km do municipio. pintura em esmalte sintetico a base de
oleo na cor branca.

CONFECÇÃO DE TRAVES DE FUTEBOL DE SALÃO OFICIAL
- SANTA CLARA DO CAPARAÓ
confeccionada em tubo de aço carbono com 3 com
requadro em tubo de 1 polegada, na medida oficial de 3,00 x
2,00 mts internos, incluindo buchas em pvc.  fixação:
através de buchas no piso/solo. toda a instalação ocorrerá
por conta do fornecedor na escola emef santa clara do
caparaó - 35 km do municipio. pintura em esmalte sintetico a
base de oleo na cor branca.

1.140,002,00 570,00UN035 COSTA018

ESCOLAS MUNICIPAIS:              96.360,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              96.360,00

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

CONFECCAO DE GRADES/PORTOES - INCLUINDO
TRINCOS, DOBRADICAS E ASTES DE FIXACAO - SEDE
para utilização em proteção de janelas e portas, bem como,
confecção de portões de maior porte. a empresa vencedora
ficará responsável pela instalação e pelo fornecimento de
todos os materiais e ferramentas necessários para a
perfeita instalação, podendo subcontratar os serviços de
alvenaria, quando necessários, ficando a contratada isenta
de apresentação de documentos que comprovem seu
vínculo com construção civil.
a instalação ocorrerá na sede do município.

os equipamentos supra deveram ser confeccionados nas
caracteristicas abaixo:
bordas em metalon 2,5 x 2,5 cm chapa 18 galvanizado;
barras horizontais em barra chata de 1 x 3/16 com
espaçamento de 50 cm entre elas;
barras vesticais em barra redonda 3/8” com espaçamento de
10 cm entre elas;
suporte para chumbar (chumbadores), com espaçamento de
50 cm entre eles;
pintura anti ferrugem com grossa camada de prime e
posterior aplicação de pintura em esmalte sintetico a base de
oleo na cor branca. considerando o padrão de qualidade
esperado, a contratada deverá dar garantia de 12 meses
contados  a partir da instalação, contra defeitos de
fabricação e qualidade dos materiais utilizados inferior ao
solicitado.

79.800,00600,00 133,00M²001 COSTA043

CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO TRINCOS,
DOBRADICAS - UBS RIO CLARO
ubs - unidade básica de saúde - 60 km de distância em
relação a sede do município.

para utilização em proteção de janelas e portas, bem como,
confecção de portões de maior porte. a empresa vencedora
ficará responsável pela instalação e pelo fornecimento de
todos os materiais e ferramentas necessários para a
perfeita instalação, podendo subcontratar os serviços de
alvenaria, quando necessários, ficando a contratada isenta
de apresentação de documentos que comprovem seu
vínculo com construção civil.

os equipamentos supra deveram ser confeccionados nas
caracteristicas abaixo:
bordas em metalon 2,5 x 2,5 cm chapa 18;
barras horizontais em barra chata de 1 x 3/16 com
espaçamento de 50 cm entre elas;
barras vesticais em barra redonda 3/8” com espaçamento de
10 cm entre elas;

5.670,0030,00 189,00M²025 COSTA039
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suporte para chumbar (chumbadores), com espaçamento de
50 cm entre eles;
pintura anti ferrugem com grossa camada de prime e
posterior aplicação de pintura em esmalte sintetico a base de
oleo na cor branca. considerando o padrão de qualidade
esperado, a contratada deverá dar garantia de 12 meses
contados  a partir da instalação, contra defeitos de
fabricação e qualidade dos materiais utilizados inferior ao
solicitado.

CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO TRINCOS,
DOBRADICAS - USB SANTA CLARA CAPARAO
ubs - unidade básica de saúde - 35 km de distância em
relação a sede do município.

para utilização em proteção de janelas e portas, bem como,
confecção de portões de maior porte. a empresa vencedora
ficará responsável pela instalação e pelo fornecimento de
todos os materiais e ferramentas necessários para a
perfeita instalação, podendo subcontratar os serviços de
alvenaria, quando necessários, ficando a contratada isenta
de apresentação de documentos que comprovem seu
vínculo com construção civil.

os equipamentos supra deveram ser confeccionados nas
caracteristicas abaixo:
bordas em metalon 2,5 x 2,5 cm chapa 18;
barras horizontais em barra chata de 1 x 3/16 com
espaçamento de 50 cm entre elas;
barras vesticais em barra redonda 3/8” com espaçamento de
10 cm entre elas;
suporte para chumbar (chumbadores), com espaçamento de
50 cm entre eles;
pintura anti ferrugem com grossa camada de prime e
posterior aplicação de pintura em esmalte sintetico a base de
oleo na cor branca. considerando o padrão de qualidade
esperado, a contratada deverá dar garantia de 12 meses
contados  a partir da instalação, contra defeitos de
fabricação e qualidade dos materiais utilizados inferior ao
solicitado.

5.070,0030,00 169,00M²027 COSTA040

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              90.540,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              90.540,00

00006 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00573 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSLocal

MarcaItem

CONFECCAO DE GRADES/PORTOES - INCLUINDO
TRINCOS, DOBRADICAS E ASTES DE FIXACAO - SEDE
para utilização em proteção de janelas e portas, bem como,
confecção de portões de maior porte. a empresa vencedora
ficará responsável pela instalação e pelo fornecimento de
todos os materiais e ferramentas necessários para a
perfeita instalação, podendo subcontratar os serviços de
alvenaria, quando necessários, ficando a contratada isenta
de apresentação de documentos que comprovem seu
vínculo com construção civil.
a instalação ocorrerá na sede do município.

os equipamentos supra deveram ser confeccionados nas
caracteristicas abaixo:
bordas em metalon 2,5 x 2,5 cm chapa 18 galvanizado;
barras horizontais em barra chata de 1 x 3/16 com
espaçamento de 50 cm entre elas;
barras vesticais em barra redonda 3/8” com espaçamento de
10 cm entre elas;
suporte para chumbar (chumbadores), com espaçamento de

1.330,0010,00 133,00M²001 COSTA037
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50 cm entre eles;
pintura anti ferrugem com grossa camada de prime e
posterior aplicação de pintura em esmalte sintetico a base de
oleo na cor branca. considerando o padrão de qualidade
esperado, a contratada deverá dar garantia de 12 meses
contados  a partir da instalação, contra defeitos de
fabricação e qualidade dos materiais utilizados inferior ao
solicitado.

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              1.330,00

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              1.330,00

00009 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00563 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOLocal

MarcaItem

CONFECCAO DE GRADES/PORTOES - INCLUINDO
TRINCOS, DOBRADICAS E ASTES DE FIXACAO - SEDE
para utilização em proteção de janelas e portas, bem como,
confecção de portões de maior porte. a empresa vencedora
ficará responsável pela instalação e pelo fornecimento de
todos os materiais e ferramentas necessários para a
perfeita instalação, podendo subcontratar os serviços de
alvenaria, quando necessários, ficando a contratada isenta
de apresentação de documentos que comprovem seu
vínculo com construção civil.
a instalação ocorrerá na sede do município.

os equipamentos supra deveram ser confeccionados nas
caracteristicas abaixo:
bordas em metalon 2,5 x 2,5 cm chapa 18 galvanizado;
barras horizontais em barra chata de 1 x 3/16 com
espaçamento de 50 cm entre elas;
barras vesticais em barra redonda 3/8” com espaçamento de
10 cm entre elas;
suporte para chumbar (chumbadores), com espaçamento de
50 cm entre eles;
pintura anti ferrugem com grossa camada de prime e
posterior aplicação de pintura em esmalte sintetico a base de
oleo na cor branca. considerando o padrão de qualidade
esperado, a contratada deverá dar garantia de 12 meses
contados  a partir da instalação, contra defeitos de
fabricação e qualidade dos materiais utilizados inferior ao
solicitado.

26.600,00200,00 133,00M²001 COSTA007

CONFECÇÃO DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO (COM
RODIZIOS)
oficial (removível por rodas). confeccionada em tubo de
aço carbono com 4, com requadro inteiriço em tubo de 1 1/2
com dimensão oficial 7,32m x 2,44m. fixação:  removível por
rodas. toda a instalação ocorrerá por conta do fornecedor.
pintura em esmalte sintetico a base de oleo na cor branca.

1.270,001,00 1.270,00UN031 COSTA008

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              27.870,00

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              27.870,00

00016 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00433 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALLocal

MarcaItem

CONFECCAO DE GRADES/PORTOES - INCLUINDO
TRINCOS, DOBRADICAS E ASTES DE FIXACAO - SEDE
para utilização em proteção de janelas e portas, bem como,
confecção de portões de maior porte. a empresa vencedora
ficará responsável pela instalação e pelo fornecimento de
todos os materiais e ferramentas necessários para a
perfeita instalação, podendo subcontratar os serviços de
alvenaria, quando necessários, ficando a contratada isenta
de apresentação de documentos que comprovem seu

13.300,00100,00 133,00M²001 COSTA003

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
vínculo com construção civil.
a instalação ocorrerá na sede do município.

os equipamentos supra deveram ser confeccionados nas
caracteristicas abaixo:
bordas em metalon 2,5 x 2,5 cm chapa 18 galvanizado;
barras horizontais em barra chata de 1 x 3/16 com
espaçamento de 50 cm entre elas;
barras vesticais em barra redonda 3/8” com espaçamento de
10 cm entre elas;
suporte para chumbar (chumbadores), com espaçamento de
50 cm entre eles;
pintura anti ferrugem com grossa camada de prime e
posterior aplicação de pintura em esmalte sintetico a base de
oleo na cor branca. considerando o padrão de qualidade
esperado, a contratada deverá dar garantia de 12 meses
contados  a partir da instalação, contra defeitos de
fabricação e qualidade dos materiais utilizados inferior ao
solicitado.

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              13.300,00

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              13.300,00

ENGECOSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP:                        269.300,00

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
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