
PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000041/2017 - 04/12/2017 - Processo Nº 001493/2017

Vencedor LOJAS BOA FÉ LTDA -EPP

CNPJ 05.055.578/0001-69

Endereço PRAÇA ADERBAL GALVÃO, 140 - CENTRO - AFONSO CLÁUDIO - ES - CEP: 29600000

Contato (27) 3735-2292

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00015Lote

Marca

CAIXA AMPLIFICADORA / ALTO FALANTE DE 15"
descrição:
- driver cerâmico; pot. rms:150w; pot. mus: 1250w;
canais: 06
canal 1: entrada para guitarra, violão ou cavaquinho e
outros instrumentos. com entrada de alto e baixo ganho, e
controle de volume e efeito (overdrive); canal 2: canal de
entrada específico para contrabaixo. com entrada de alto
e baixo ganho, controle de volume e bright (médios e
médios-agudos); canal 3: canal de entrada específico
para teclados com 2 entradas e controle de volume; canal
4: canal de entrada específico para 2 microfones com 2
entradas e controle de volume; canal 5: canal de entrada
específico para 2 microfones com 2 entradas e controle
de volume; canal 6: canal de entrada específico para cd,
md, tape-deck, saída de linha, computador, etc com 2
entradas rca (stéreo) e controle de volume; dimensões -
(lxaxp) : 60x79x32; máster: equalizador de 2 vias, graves
100 hz +/- 12 db e agudo 10 khz +/12 db; autovolt -
permite operação em qualquer tomada de 90 a 240 vac;
fusível de proteção externo; dimensões - (lxaxp) 53 x
65x26 cm.
garantia mínima de 01 (um) ano.

2.498,002 1.249,0000UN0028156 LL00101

Total do Lote:  2.498,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00016Lote

Marca

CAIXA AMPLIFICADORA/ALTO-FALANTE DE 12’’
descrição:
-  tweeter cerâmico; pot. rms: 50w; pot. mus: 420w;
canais: 03 - canal 1: 1 entrada para guitarra, violão ou
cavaquinho e outros instrumentos. com 2 entradas, alto e
baixo ganho, com conectores p 10 (1/4’’ ts) e controle de
volume; canal 2: 1 entrada stéreo com nível de linha e com
2 conectores rca para auxiliares (cd, md, tape-deck, pc
audio line, etc) e 1 entrada com conector p10 para
teclado, disckman, walkman, mpman, mp3, mp4, mp5, etc.
com controle de volume; canal 3: entrada específica para
2 microfones com conectores p 10 (1/4’’ ts) e controle de
volume; máster: equalizador de 2 vias, graves 100 hz +/-
12 db e agudo 10 khz +/12 db;  autovolt - permite
operação em qualquer tomada de 90 a 240 vac; fusível de
proteção externo; dimensões  (lxaxp) 53 x 65x26 cm
garantia mínima de 01 (um) ano.

788,001 788,0000UN0013805 LL00012

Total do Lote:  788,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00018Lote

Marca

CAIXA PASSIVA descrição:
2 vias passiva;
300 watts 8 ohms;

999,001 999,0000UN0031541 DONNER00082
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000041/2017 - 04/12/2017 - Processo Nº 001493/2017

Vencedor LOJAS BOA FÉ LTDA -EPP

CNPJ 05.055.578/0001-69

Endereço PRAÇA ADERBAL GALVÃO, 140 - CENTRO - AFONSO CLÁUDIO - ES - CEP: 29600000

Contato (27) 3735-2292

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00018Lote

Marca

1 alto falante de 15;
1 driver titânio;
aplicação p.a., monitor e fly;
impedância de 8 ohms;
entrada espkon;
dimensões sem embalagem: 660 x 425 x 390mm;
peso líquido aproximado: 15kg.
garantia mínima de 01 (um) ano.

Total do Lote:  999,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00037Lote

Marca

MESA DE SOM descrição:
8 canais de entrada balanceada: 6 canais de entrada
balanceada mono (1 a 6) e 1 canal de entrada balaceada /
desbalanceada stereo (7/8). dos 6 canais de entrada
balanceada mono, 4 pertencem ao phantom power group
(canais de 3 a 6) e 2 estão fora dele (canais 1 e 2)
- 1 canal de saída stereo master l e r balanceada
- 1 canal de saída de monitor
- 1 canal para efeitos contendo, internamente, um
processador digital com 15 preset effect programs (15
pré-seleções de efeitos fundamentais para microfones –
vocal) sendo presets de 1 a 5 – cinco pré- seleções
diferentes de vocal reverb; presents de 6 a 10 – cinco
pré-seleções diferentes de vocal echo; presets de 11 a
15 – cinco pré-seleções diferentes de vocal delay; com
chave seletora de programa e display de 2 dígitos.
- entrada usb-in – stereo digital player com folder shift –
sistema de troca de pasta, com controle remoto, pen drive
ou para micro cartão sd ou sdhc através de adaptador
usb, localizada na seção master e enviando os sinais
para o canal stereo (7/8)
- chave phantom power group com led indicador
- 1 canal para fone de ouvido stereo com pfl (pré escuta)
- canal de saída para gravação com controle de volume
leds indicadores de nível de saída individuais +4db e clip
nos canais left e right do stereo máster e de monitor
- smps – fonte de alimentação chaveada (fonte
automática) de 90v a 260v 50/60hz
garantia mínima de 01 (um) ano.

1.380,001 1.380,0000UN0031544 LL00085

Total do Lote:  1.380,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00038Lote

Marca

MICROFONE COM FIO
descrição:
- chave on/off; cor prata; impedância: baixa 250 ohms alta
5k ohm; resposta frequencia: 50 hz a 15 khz, cabo de 5
metros com conector p10 de 6,3 mm e xlr 3 pinos (tipo
cannon); corpo metálico com pintura eletrostática; globo

980,007 140,0000UN0023953 DONNER00003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000041/2017 - 04/12/2017 - Processo Nº 001493/2017

Vencedor LOJAS BOA FÉ LTDA -EPP

CNPJ 05.055.578/0001-69

Endereço PRAÇA ADERBAL GALVÃO, 140 - CENTRO - AFONSO CLÁUDIO - ES - CEP: 29600000

Contato (27) 3735-2292

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00038Lote

Marca

em aço com pintura eletrostática; cabo coaxial blindado e
balanceado com cinco metros; chave on-off no corpo;
conector xlr 3 pinos; seleção interna de impedância;
garantia de 1 ano;

Total do Lote:  980,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00039Lote

Marca

MICROFONE COM FIO PROFISSIONAL  - corpo metálico
com pintura de alta resistência
- globo metálico com pintura de alta resistência
- cabo coaxial blindado com cinco metros
- peso: 235g (microfone)
23953
características gerais:
- acessório incluso: suporte para microfone sp 58
- chave on-off

especificações técnicas
- cápsula dinâmica com ímã de neodímio
- resposta de frequência: 50hz a 15khz
- impedância: baixa 350?/alta 5k?
- sensibilidade a 1 khz: em baixa impedância 2,1 mv/pa
(-56dbv/pa)
em alta impedância 6,3 mv/pa (-44dbv/pa)
- conectores: p10 (6,3 mm) e xlr 3 pinos (tipo cannon)
- diagrama polar: cardióide
- fase: uma pressão positiva no diagrama produz uma
tensão positiva no pino 2 em relação ao pino 3 do
conector
garantia mínima de 01 (um) ano.

8.200,0010 820,0000UN0027952 LESON00090

Total do Lote:  8.200,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00040Lote

Marca

MICROFONE SEM FIO DUPLO descrição:
cápsula: dinâmica unidirecional
- resposta: 50~20khz
- sensibilidade: 60db
- impedância: 500 ohms
- alimentação: bateria lithium ou 2x dc 1,5 (aa)
acompanha:
1x receiver
2x microfones de mão
2x baterias de lithium
2x adaptadores para pilhas aa
1x case para transporte
1x fonte alimentação
garantia mínima de 01 (um) ano.

4.100,0010 410,0000UN0031543
HARMO

NICK00084

Total do Lote:  4.100,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000041/2017 - 04/12/2017 - Processo Nº 001493/2017

Vencedor LOJAS BOA FÉ LTDA -EPP

CNPJ 05.055.578/0001-69

Endereço PRAÇA ADERBAL GALVÃO, 140 - CENTRO - AFONSO CLÁUDIO - ES - CEP: 29600000

Contato (27) 3735-2292

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00041Lote

Marca

MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL
descrição:
- microfone duplo; banda alta (620 a 806 mhz), dotado do
sistema gostless, com saídas independentes balanceadas
(xlr) e desbalanceadas (p10); microfones alimentados
com pilhas aa e suporte para mini rack. cápsula dinâmica,
padrão polar super cardóide. frequencia de trabalho: 620
a 806 mhz. resposta de frequência: de 50 a 15000 hz a +
ou - 3db.
microfones alimentados com pilhas tipo aa. fonte de 12 a
18 v dc/100 a 240 ac bivolt.
garantia mínima de 01 (um) ano.

3.775,005 755,0000PAR0005674 TSI00004

Total do Lote:  3.775,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00046Lote

Marca

RACK PARA MESA DE SOM descrição:
rack para periféricos, padrão 19
dados técnicos:
capacidade (un): 7
peso aproximado: 5kg
capacidade de carga: 60kg
embalagem (c x a x l/cm): 8 x 46 x 55
altura útil: 36cm
altura máxima: 99,5cm
altura mínima: 59cm
largura: 51,2cm
largura útil: 36cm
comprimento: 42,5cm
material: aço/plástico
ajustes: inclinação/largura
características especiais: dimensões ideais para músico /
compacto / permite colocar mesa fora do padrão 19

175,001 175,0000UN0031546 ASK00087

Total do Lote:  175,00

Total Geral do Fornecedor:  22.895,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000041/2017 - 04/12/2017 - Processo Nº 001493/2017

Vencedor CAZELE SPORT LTDA - EPP

CNPJ 30.579.577/0001-60

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

Contato (28) 3522-3717

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00005Lote

Marca

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.

2.283,003 761,0000UN0030709
BALMAK

ELP
25BB

00016

Total do Lote:  2.283,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00019Lote

Marca

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

18.000,001
18.000,000

0
UN0030708

BIOTECN
O

00005
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000041/2017 - 04/12/2017 - Processo Nº 001493/2017

Vencedor CAZELE SPORT LTDA - EPP

CNPJ 30.579.577/0001-60

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

Contato (28) 3522-3717

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00019Lote

Marca

energia – liga desliga. equipamento disponível em 110 ou
220 volts, 50/60 hz; medidas externas aproximadas:
altura: 1850 mm; largura: 710 mm; profundidade: 740 mm;
garantia mínima de 01 (um) ano.

Total do Lote:  18.000,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00020Lote

Marca

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.

21.800,0010 2.180,0000UN0027897
BRAESI
BDL 10

00029

Total do Lote:  21.800,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00025Lote

Marca

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

12.640,0016 790,0000UN0028335
LAYR

IMPERAD
OR

00042

Total do Lote:  12.640,00

Total Geral do Fornecedor:  54.723,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000041/2017 - 04/12/2017 - Processo Nº 001493/2017

Vencedor GABRIELA HUBNER SILVERIO ME

CNPJ 12.642.623/0001-47

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

Contato (28) 3453-0709

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00011Lote

Marca

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.

4.193,007 599,0000UN0030712
MASTER

FRIO
00014

Total do Lote:  4.193,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00023Lote

Marca

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.

700,7013 53,9000UN0012079
BLACK
DECKER00006

Total do Lote:  700,70

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00042Lote

Marca

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

290,343 96,7800UN0015760 SMMAX00077

Total do Lote:  290,34

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00049Lote

Marca

SANDUICHEIRA ELETRICA
descrição:

724,9011 65,9000UN0027885
BRITANI

A
00020
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000041/2017 - 04/12/2017 - Processo Nº 001493/2017

Vencedor GABRIELA HUBNER SILVERIO ME

CNPJ 12.642.623/0001-47

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

Contato (28) 3453-0709

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00049Lote

Marca

- 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.

Total do Lote:  724,90

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00050Lote

Marca

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.

127,141 127,1400UN0031542 SATY00083

Total do Lote:  127,14

Total Geral do Fornecedor:  6.036,08

8



PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000041/2017 - 04/12/2017 - Processo Nº 001493/2017

Vencedor IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO ME

CNPJ 14.516.591/0001-69

Endereço Rodovia ARMANDO MARTINELLI, 15 - SANTA TEREZINHA - Colatina - ES - CEP: 29702575

Contato (27) 3722-5330

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00003Lote

Marca

APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS
descrição:
- modelo split high wall. display digital que indica a
temperatura ambiente. comando total das operações no
controle remoto; consumo aproximado de 1100w com
compressor rotativo; filtro anti-ácaro, anti-fungo e
anti-bactérias; vazão de ar 800m³/h; dimensões internas
aproximadas do produto (l x a x p): 125 x 33 x 23 cm.
peso interno aproximado: 18 kg
garantia mínima de 01 (um) ano.

68.210,0038 1.795,0000UN0027383
ELGIN /

ECO
POWER

00013

Total do Lote:  68.210,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00004Lote

Marca

APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS modelo
split high wall. display digital que indica a temperatura
ambiente. comando total das operações no controle
remoto.
compressor rotativo
filtro anti-ácaro, anti-fungo e anti-bactérias.
vazão de ar 1200m³/h.
dimensões internas aproximadas do produto (l x a x p):
125 x 33 x 23 cm.
peso interno aproximado: 18 kg
garantia mínima de 01 (um) ano.

15.500,005 3.100,0000UN0027392
ELGIN /

ECO
POWER

00089

Total do Lote:  15.500,00

Total Geral do Fornecedor:  83.710,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000041/2017 - 04/12/2017 - Processo Nº 001493/2017

Vencedor ALL WORK COMERCIAL EIRELI EPP

CNPJ 18.007.154/0001-70

Endereço Rua BARTOLOMEU LOURENÇO DE GUSMÃO, 1343 - HAUER - Curitiba - PR - CEP: 81610060

Contato (41) 3388-3410

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00032Lote

Marca

LAVADORA DE LOUCAS
descrição:
- capacidade mecânica: 62 gavetas por hora; capacidade
da gaveta: 18 pratos (300 mm) ou 27 pratos (190mm) ou
36 pires (120mm) ou 09 bandejas (460 x 380 mm) ou 200
talheres ou 41 copos (67mm) ou 36 copos (70 mm) ou 49
xícaras de café (60mm) ou 25 xícaras de chá (85mm) ou
outras louças que se acomodarem em suas gavetas;
tempo do ciclo 58 segundos por gaveta; dosadores
químicos sim, embarcados na lava louça; auto-start
programável: sim; filtro de resíduos: sim;
controle auto de nível: sim; parada de emergência: sim;
detector de demanda: sim; hibernação automática: sim;
tanque de lavagem: 42 litros; temperatura da lavagem 55º
a 65ºc; temperatura do enxague 80º a 90ºc  potência
bomba de lavagem: 1,5 cv; potência bomba de enxague:
0,5 cv; consumo de água 3 litros por ciclo; alimentação
elétrica 220 vac / 60 hz / 3f; consumo de energia: 12 kwh;
dimensões lava louça alt. 1400 mm / larg. 650 mm / prof.
700 mm; dimensões com capô aberto alt. 1810 mm / larg.
650 mm / prof. 700 mm; dimensões internas alt. 440 mm /
larg. 500 mm / prof. 500 mm; dimensões gaveta alt. 100
mm / larg. 500 mm / prof. 500 mm; dimensões embalagem
alt. 1700 mm / larg. 790 mm / prof. 790 mm; peso bruto 138
kg; itens de série: • 02 gavetas com pinos para pratos e
bandejas; • 01 gaveta lisa para copos, xícaras, taças de
sorvetes e outros recipientes; • 01 gaveta com oito
compartimentos para talheres; • 02 mesas auxiliares em
aço inox aisi 304 medindo 620mm cada; • manual de
instruções e kit completo para instalação.
garantia mínima de 01 (um) ano.

51.000,003
17.000,000

0
UN0027896

NETTER
NT500

00038

Total do Lote:  51.000,00

Total Geral do Fornecedor:  51.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000041/2017 - 04/12/2017 - Processo Nº 001493/2017

Vencedor ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME

CNPJ 19.207.250/0001-25

Endereço AVENIDA   JERÔNIMO MONTEIRO, 4316 - VILA BATISTA - Vila Velha - ES - CEP: 29500000

Contato (27) 3369-7939

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00006Lote

Marca

BALANCA ELETRONICA
descrição:
- fabricada em aço carbono ou inoxidável; pintura
eletrostática de alto brilho; célula de carga central
totalmente eletrônica; piso de borracha antiderrapante;
régua antropométrica com escala de 1.00 a 2.00 m;
função de zero e tara; indicador de pesagem em aço
inoxidável; altura total da balança: 1,30m; ideal para
hospitais, clínicas médicas, farmácias, drogarias; peso
total de 22kg com embalagem 26kg pés em poliuretano
articuláveis com regulagem de altura; alimentação:
bivolt85 e 250 vca, com protetores; alça de fixação do
indicador em aço inoxidável; carga máxima: 150kg
garantia mínima de 01 (um) ano.

7.722,006 1.287,0000UN0003918 WELMY00017

Total do Lote:  7.722,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00048Lote

Marca

REFRIGERADOR DUPLEX - CAPACIDADE 450 LITROS
descrição:
- com capacidade para 450 litros; selo procel; degelo
autolimpante; termostato externo; porta-ovos removível e
empilhável com capacidade para até 16 unidades;
prateleiras internas removíveis; pés niveladoras; porta em
aço galvanizado.
garantia mínima de 01 (um) ano.

13.919,507 1.988,5000UN0025410
ELECTR
OLUX00039

Total do Lote:  13.919,50

Total Geral do Fornecedor:  21.641,50
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000041/2017 - 04/12/2017 - Processo Nº 001493/2017

Vencedor ILUMINAR MATERIAL ELETRICO LTDA EPP

CNPJ 11.327.531/0001-00

Endereço AVENIDA EVANDI AMERICO COMARELA, 923 - MARMIM - VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES - CEP: 29375000

Contato (28) 3546-0005

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00052Lote

Marca

VENTILADOR DE TETO 3 PAS
descrição:
- utiliza 1 lâmpada incandescente; pás em plástico;
funções: exaustor e ventilador. especificações técnicas:
cor: branco; quantidade de pás: 3; potência: 115w; 3
velocidades; voltagem: 110v ; área de ventilação: 16m².
conteúdo da embalagem: 1 ventilador; manual; certificado
de garantia; altura aproximada: 45cm; diâmetro
aproximado: 105cm; peso líquido aproximado do produto:
5kg; garantia do fornecedor: mínima 12 meses

13.806,00118 117,0000UN0022324
VENTIDE

LTA
00022

Total do Lote:  13.806,00

Total Geral do Fornecedor:  13.806,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000041/2017 - 04/12/2017 - Processo Nº 001493/2017

Vencedor MADE INFORMATICA LTDA ME

CNPJ 07.900.357/0001-75

Endereço AVENIDA ALBERTO TORRES, 127 - JUCUTUQUARA - Vitória - ES - CEP: 28050470

Contato (27) 3225-5540

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00008Lote

Marca

BEBEDOURO DE COLUNA - AGUA GELADA E NATURAL
descrição:
- acomoda garrafões de 10 e 20 litros; aprovado pelo
inmetro; capacidade de refrigeração: 5,2 l/h; cor: branco;
reservatório de água em plástico injetado atóxico com
serpentina externa; gabinete em abs com proteção
ultravioleta (não fica amarelado com o passar do tempo) e
chapa eletrozincada pintada ou aço inox 430; gás r134a
inofensivo à camada de ozônio; sistema de refrigeração
balanceado; torneiras totalmente desmontáveis e de fácil
substituição; garantia de 01 ano.

4.240,0010 424,0000UN0017106
BEGEL/S

TILL
MASTER

00019

Total do Lote:  4.240,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00009Lote

Marca

BEBEDOURO DE MESA
descrição:
- elétrico; gabinete injetado em pp de alta resistência;
gabinete injetado em pp branco; uma torneira para água
natural e outra para água gelada; rendimento 3,8 litros
horas; reservatório de 3 litros; nas opções de 127 volts;
consumo de energia mensal aproximado de 5,5 kwh; para
uso com garrafões de 10 ou 20 litros.
garantia mínima de 01 (um) ano.

702,003 234,0000UN0014807
BRITANI
A/AQUA

00066

Total do Lote:  702,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00013Lote

Marca

CABO PARA CONEXAO HDMI
descrição:
- para conexão do monitor/tv ao pc (hdmi), tamanho 5
metros no mínimo; com blindagem, conectores macho em
ambas as pontas, garantia mínima de 12 meses.

180,006 30,0000UN0030705
VINIK/H1

4-5
00062

Total do Lote:  180,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00017Lote

Marca

CAIXA ATIVA descrição:
2 vias ativas;
330 watts 4 ohms;
200 watts 8 ohms;
1 amplificador digital;
1 alto falante 15 polegadas;
1 driver titânio;
aplicação p.a. monitor e fly;
visor digital com controle remoto;
entrada para iphone e ipod;
entrada para microfone p10 xlr;
entrada de linha xlr;
saída para caixa passiva w15 speakon;
avs sistema automático voltagem (110v e 220v);

1.215,001 1.215,0000UN0031540

PRO
BASS/EL
EVATE

115

00081
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000041/2017 - 04/12/2017 - Processo Nº 001493/2017

Vencedor MADE INFORMATICA LTDA ME

CNPJ 07.900.357/0001-75

Endereço AVENIDA ALBERTO TORRES, 127 - JUCUTUQUARA - Vitória - ES - CEP: 28050470

Contato (27) 3225-5540

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00017Lote

Marca

dimensões (a 660, l 425, p 390);
peso aproximado (17kg) do produto.
garantia mínima de 01 (um) ano.

Total do Lote:  1.215,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00043Lote

Marca

PEDESTAL PARA MICROFONE descrição:
o psu0090 é um pedestal univ. para microfones e pratos
com base articulada.
peso aproximado: 2kg
altura mínima: 1m
altura máxima: 2m

850,005 170,0000UN0031545
RMV/PS
U-0090

00086

Total do Lote:  850,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00044Lote

Marca

PURIFICADOR DE ÁGUA, VAZÃO MÍNIMA DE 4,4
LITROS/HORAS
descrição:
- purificador de água: purificador de uso em escritórios e
industrial. capacidade de atendimento de 30 pessoas em
ambiente de escritório; vazão mínima de 4,4 litros/horas
em ambientes de 32°c; água natural e gelada, sistema de
tripla filtragem/purificação, torneiras de grande vazão,
reservatório blindado; livre de contaminação, temperatura
da água gelada entre 8ºc a 10ºc, torneiras de grande
vazão; com refil de vida útil mínimo de 3000 litros ou 6
meses. aceitar copos de até 15 cm; ter disponibilidade em
versões de 110v e 220v, conforme a necessidade da
instituição; instalação em local com ponto de água e
energia; garantia mínima de 12 meses

2.500,005 500,0000UN0030707
BEGEL/P
URESTIL

00023

Total do Lote:  2.500,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00047Lote

Marca

REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA NATURAL E
GELADA IBBL RF 600 descrição:
refil de tripla filtragem: retém partículas de areia, barro,
ferrugem e sedimentos
e reduz o cloro e elimina sabores e odores indesejáveis
da água;
aprovado pelo inmetro;
refil compatível com purificador ibbl rf 600.

300,006 50,0000UN0031539
WFS/-00

6
00027

Total do Lote:  300,00

Total Geral do Fornecedor:  9.987,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000041/2017 - 04/12/2017 - Processo Nº 001493/2017

Vencedor C L COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME

CNPJ 17.884.676/0001-98

Endereço Rua DOM FERNANDO, 03 - SANTA INES - Vila Velha - ES - CEP:

Contato (27) 3339-5656

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00010Lote

Marca

BEBEDOURO DE PRESSAO CONJUGADO EM ACO
descrição:
- garantia em aço inox;  pia em aço inoxidável;  conexões
interna flexivel atóxicas;  termostato fixo com regulagem;
regulagem de temperatura  externa, voltagem em 110v,
medidas somente da parte conjugada;  altura;200mm;
largura;340mm; profundidade:300mm;
garantia mínima de 01 (um) ano.

1.356,002 678,0000UN0015917 HIZA00097

Total do Lote:  1.356,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00026Lote

Marca

FORNO MICROONDAS - CAPACIDADE 30 LITROS
descrição:
- composto por monitor de lcd com painel sensor  touch e
tecnologia grill; com as funções: adiar preparo, tecla meu
jeito, dourado perfeito com função grill. material
composição: plástico/metal; capacidade: 30 litros;
consumo (kw/h) 78; potência (w) 820; cor inox; display
digital; relógio; luz interna; prato giratório; teclas
pré-programadas; trava de segurança; temporizador; grill;
voltagem: 110 v dimensões aproximadas: 30 x 53,9 x 42
cm (axlxp); peso aproximado: 16kg.
garantia mínima de 01 (um) ano.

3.760,008 470,0000UN0027894 LG00007

Total do Lote:  3.760,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00028Lote

Marca

FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS - CAPACIDADE 477
LITROS
descrição:
- dupla ação; dimensões aprox. (axlxp): 915x1555 x 763
mm; peso líquido aprox: 88 kg; cor: branco; dreno de
degelo frontal;  freezer e conservador; com chave
autoexpulsiva; tampa balanceada; permite o travamento
do freezer; não contém cfc, não agride a camada de
ozônio; voltagem 127/220v. garantia mínima 12 meses

19.420,0010 1.942,0000UN0023911
ELECTR
OLUX

00033

Total do Lote:  19.420,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00031Lote

Marca

GELADEIRA FROSTFREE - CAPACIDADE 410 LITROS -
RF1
descrição:
- · capacidade total de armazenamento: 410 l; capacidade
líq. congelador: 100l; capacidade líq. refrigerador: 310 l;
capacidade total bruta: 400 l; capacidade bruta
congelador: 100 l; capacidade bruta refrigerador: 300 l;
tensão: 110v ou 220v; freqüência: 60 hz; consumo: 58,1
kwh/mês (110v); consumo: 58,1 kwh/mês (220v); cor:
branco; dimensões aproximadas: 186,5x70,2x73,3cm

32.984,0014 2.356,0000UN0027385 CONSUL00024
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000041/2017 - 04/12/2017 - Processo Nº 001493/2017

Vencedor C L COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME

CNPJ 17.884.676/0001-98

Endereço Rua DOM FERNANDO, 03 - SANTA INES - Vila Velha - ES - CEP:

Contato (27) 3339-5656

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00031Lote

Marca

(axlxp); peso aproximado: 84,5kg.
garantia mínima de 01 (um) ano.

Total do Lote:  32.984,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00034Lote

Marca

LIQUIDIFICADOR TIPO INDUSTRIAL - CAPACIDADE 2
LITROS
descrição:
- corpo do motor em aço inox; copo em aço inox com alça;
tampa em alumínio; manual e certificado de garantia;
tensão (v): 110 / 220; frequência (hz): 50/60; potência
(cv): 700w
rotação (r.p.m.): 18.000; consumo (kw/h): 0,700; altura
(cm): 49,5
peso líquido (kg): 2,930; profundidade (cm): 20,0;
capacidade (litros): 02.
garantia mínima de 01 (um) ano.

10.137,0030 337,9000UN0025369
COLOMB

O
00036

Total do Lote:  10.137,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00035Lote

Marca

LIQUIDIFICADOR TIPO INDUSTRIAL - CAPACIDADE 4
LITROS
descrição:
- liquidificador; modelo: industrial; capacidade do copo: 4 l;
material do copo: aco inoxidavel; base do copo: aco
inoxidavel; lamina: aco inox, 4 cortes; velocidade: controle
eletronico + pulsar; potencia: 0,5cv; cor: natural; tipo de
garantia: balcao; garantia: minimo de 6 meses; unidade de
fornecimento: unidade

13.772,1029 474,9000UN0018205
COLOMB

O
00037

Total do Lote:  13.772,10

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00051Lote

Marca

VENTILADOR DE PAREDE TUFAO 60CM
descrição:
- ventilador de parede, tufão, 60cm diâmetro, oscilante,
grade de proteção em aço tratado, hélice 3 pás,mínimo,
127v-200w, 03 hélices, 3 velocidades, ajuste de altura,
vazão 220m³/min, baixo consumo de energia. cor branca,
argila ou preta. garantia no mínimo 12 meses.

41.492,00253 164,0000UN0025352 VITALEX00002

Total do Lote:  41.492,00

Total Geral do Fornecedor:  122.921,10
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000041/2017 - 04/12/2017 - Processo Nº 001493/2017

Vencedor LORENA SALEH PEREIRA ME

CNPJ 26.996.695/0001-05

Endereço Avenida JOÃO FRANCISCO GONÇALVES, 325 - COBILANDIA - Vila Velha - ES - CEP:

Contato (27) 3090-4281

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00001Lote

Marca

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.

507,001 507,0000UN0027862
CENTUR

Y
00064

Total do Lote:  507,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00007Lote

Marca

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.

64.440,0030 2.148,0000UN0025377 FRISBEL00028

Total do Lote:  64.440,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00012Lote

Marca

BEBÊ CONFORTO/CADEIRINHA PARA AUTOMÓVEL
descrição:
dispositivo de retenção para crianças do grupo 0+: de 0 a

370,002 185,0000UN0031537
TUTTI
BABY
NINO

00025
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000041/2017 - 04/12/2017 - Processo Nº 001493/2017

Vencedor LORENA SALEH PEREIRA ME

CNPJ 26.996.695/0001-05

Endereço Avenida JOÃO FRANCISCO GONÇALVES, 325 - COBILANDIA - Vila Velha - ES - CEP:

Contato (27) 3090-4281

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00012Lote

Marca

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.

Total do Lote:  370,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00014Lote

Marca

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 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.

556,002 278,0000UN0031538 PROTEK.00026

Total do Lote:  556,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00022Lote

Marca

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):

592,004 148,0000UN0027895
MONDIA

L
00069
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00022Lote

Marca

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.

Total do Lote:  592,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00024Lote

Marca

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.

1.215,003 405,0000UN0027400

MUELLE
R

MODERA
TTO

00015

Total do Lote:  1.215,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00027Lote

Marca

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.

21.444,0012 1.787,0000UN0024196 CONSUL00032

Total do Lote:  21.444,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00029Lote

Marca

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.

2.538,003 846,0000UN0026179
ELETRO

LUX00008
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00030Lote

Marca

Total do Lote:  2.538,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00030Lote

Marca

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.

7.026,006 1.171,0000UN0018206 CONSUL00034

Total do Lote:  7.026,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00033Lote

Marca

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.

539,007 77,0000UN0002596 ARNO00001

Total do Lote:  539,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00036Lote

Marca

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

4.968,003 1.656,0000UN0021608
ELETRO

LUX
00010
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00036Lote

Marca

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.

Total do Lote:  4.968,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00045Lote

Marca

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

1.288,002 644,0000UN0030706 LATINA00114

Total do Lote:  1.288,00

Total Geral do Fornecedor:  105.483,00
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