
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000054/2019

C L COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME

CNPJ:  17.884.676/0001-98

Rua DOM FERNANDO, 03 - SANTA INES - Vila Velha - ES - CEP: 29108240

ANEXO - TERMO Nº 000054/2019 -  SEQUÊNCIA  N°000002293

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000014/2019 002915/2018

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00577 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOLocal

MarcaItem

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.

829,602,00 414,80UN031 CONSUL035

FRAGMENTADORA DE PAPEL - 30 FOLHAS - 110 V

descrição:
- especificações: - abertura de inserção: 245 mm;
- número máximo de folhas: 30 folhas de 75g/m²;
- tipo de fragmentação: tiras de 6,2 mm (para papel, cd, dvd
e cartão de crédito);
- nível de segurança: 2;
- acionamento: botão e sensor eletrônico;
- reversão: manual no botão;
- tempo de funcionamento: 25 min. de uso contínuo x 15 min.
descanso;
- com a máquina aquecida: 4 minutos ligada e 4 minutos de
repouso;
- nível de ruído: 65 decibéis;
- velocidade de fragmentação: 2,5 m/s;
- potência: 374 w;
- volume do cesto: 30,8 litros;
- sensor de lixeira cheia: sim;
- sensor de segurança para lixeira: sim;
- dimensões (mm): 385 x 270 x 650 mm;
- dimensões da embalagem (mm): 470x36x65;
- cor: cabeçote preto e lixeira preta;
- voltagem: 110 v;
- peso: 15 kg;
- garantia mínima de 6 meses.

15.499,0010,00 1.549,90UN032 MENNO138

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              16.328,60

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              16.328,60

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOLocal

MarcaItem

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

1.243,503,00 414,50UN009 HIZA094

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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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.

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

332,501,00 332,50UN041 KD ELETRO105

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              1.576,00

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00557 - ESCOLAS MUNICIPAISLocal

MarcaItem

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.

829,602,00 414,80UN031 CONSUL018

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 (axlxp); peso aproximado:
84,5kg.

11.742,505,00 2.348,50UN037 CONSUL022

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

6.317,5019,00 332,50UN041 KD ELETRO024

ESCOLAS MUNICIPAIS:              18.889,60

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00558 - CRECHES MUNICIPAISLocal

MarcaItem

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);

7.045,503,00 2.348,50UN037 CONSUL007
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consumo: 58,1 kwh/mês (220v); cor: branco; dimensões
aproximadas: 186,5x70,2x73,3cm (axlxp); peso aproximado:
84,5kg.

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

1.995,006,00 332,50UN041 KD ELETRO009

CRECHES MUNICIPAIS:              9.040,50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              29.506,10

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

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.

1.658,004,00 414,50UN009 HIZA064

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.

829,602,00 414,80UN031 CONSUL053

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 (axlxp); peso aproximado:
84,5kg.

9.394,004,00 2.348,50UN037 CONSUL069

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              11.881,60

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              11.881,60

00009 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00563 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOLocal

MarcaItem

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

829,602,00 414,80UN031 CONSUL087
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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.

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              829,60

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              829,60

00010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDASecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00427 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDALocal

MarcaItem

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.

829,602,00 414,80UN031 CONSUL092

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA:              829,60

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA:              829,60

00011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00481 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSLocal

MarcaItem

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.

414,801,00 414,80UN031 CONSUL037

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

332,501,00 332,50UN041 KD ELETRO038

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              747,30

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              747,30

00015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00483 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESLocal

MarcaItem

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;

1.243,503,00 414,50UN009 HIZA045

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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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.

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 (axlxp); peso aproximado:
84,5kg.

2.348,501,00 2.348,50UN037 CONSUL048

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

332,501,00 332,50UN041 KD ELETRO047

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES:              3.924,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE:              3.924,50

00016 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00433 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALLocal

MarcaItem

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 (axlxp); peso aproximado:
84,5kg.

2.348,501,00 2.348,50UN037 CONSUL135

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

332,501,00 332,50UN041 KD ELETRO133

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              2.681,00

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              2.681,00

C L COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME:                        66.728,30

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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