
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000003/2018

M. A. PAULUCIO ME

CNPJ:  11.720.624/0001-08

AVENIDA VEREADOR GENESIO DA SILVEIRA, 977 - GUANABARA - IÚNA - ES - CEP: 29390000

ANEXO - TERMO Nº 000003/2018 -  SEQUÊNCIA  N°000001988

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000046/2017 000325/2017

00006 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00573 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSLocal

MarcaItem

LIXEIRA DE AÇO FIXA SUSPENSA 30L
cesto em aço, chapa de aço perfurada, com reforço de
metal nas extremidades superior e inferior, com capacidade
de 30 litros, formato cilíndrico. estrutura tubular em aço
carbono de no mínimo 2” e no máximo 3”, chapa 18, com
pintura eletrostática, chapa de aço na parte superior da
estrutura entre o cesto e o arco, com espaço para
informações (publicidade) com arte a ser encaminhada pela
contratante. cores: a definir

medidas aproximadas:
chumbadores com no mínimo 15 cm para fixação no solo;
estrutura tubular entre 130 cm e 150 cm, contados da
superfície do chão à parte mais alta do arco;
chapa de aço ligando as duas bases abaixo do cesto com
pelo menos 5 cm, chapa 18;
borda inferior do cesto (fundo) a 50cm do chão;
placa de aço em chapa 18 fixada acima do cesto ligando
uma haste a outra para aplicação de publicidade com largura
aproximada de 20cm.
- instalada nos locais demarcados.

231.750,001500,00 154,50UN040 CENTER001

LIXEIRA PARA CALÇADA TAMBOR RECICLÁVEL 200
LITROS COM TAMPA
descrição:
- tambor reaproveitado 200lts nas dimensões convencionais
85x59, com reforço nas bordas internas nas extremidas em
chapa 2mm de expessura e 20mm de largura, pé de 1,2m
tubo redondo de 2” com parede 2mm com chumbador em “x”
de vergalhão 3/8m com 15 cm, suporte entre pé tubular e
tambor em chapa 2mm com 85 cm, com tampa com puxador
de 15 cm em madeira 35mm de diâmetro plastificada,
descanso para tampa na posição aberta, pintura
eletrostática em pó, bojo do tambor com 40cm de altura e
tampa com 19cm, com adesivo de informação frontal e nas
laterais conforme arte a ser fornecida pelo contratante,
instalada nos locais demarcados.

87.250,00500,00 174,50UN041 CENTER002

LIXEIRA PÚBLICA LATÃO 100 LITROS COM SUPORTE.

descrição:
meio tambor reciclado medindo 42,5 x 59 cm. com 4 pés de
encaixe. tambor com 4 alças em tubo nas laterais.
pintura de qualidade com adesivo de informação frontal
com suporte chumbador de 1 m; 2 pés em tubo no mínimo
2.1/2”; suporte de encaixe nos pés do tambor em x.

7.900,00100,00 79,00UN043 CENTER022

LIXEIRA PÚBLICA LATÃO 200 LITROS VERTICAL COM
TAMPA

descrição:
tambor reciclado nas dimensões convencionais 85x59cm
pintura de qualidade com adesivo de informação frontal

39.500,00500,00 79,00UN044 CENTER023
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com 4 alças em tubo nas laterais com tampa abraçadeira
com puxador e bordas para conter a entrada de água.

LIXEIRA TAMBOR 200 LITROS COM RODAS COM
ROLAMENTOS COM TAMPA.

descrição:
tambor reciclado nas dimensões convencionais 85x59cm
pintura de qualidade com adesivo de informação frontal
com 4 alças em tubo nas laterais
com tampa com puxador e bordas para conter a entrada de
água. com 2 rodas com rolamentos dos dois lados, eixo 1”,
com suporte em tubo 1.1/4” para condução da lixeira (tipo
carro de carga).

11.900,00100,00 119,00UN045 CENTER008

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              378.300,00

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              378.300,00

M A PAULUCIO ME:                        378.300,00
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