
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000055/2019

CAMPOS E GOMES LTDA-ME

CNPJ:  17.010.855/0001-04

AVENIDA PREFEITO JOSÉ RAPOSO, 211 - PEQUIÁ - Iúna - ES - CEP: 29390000

ANEXO - TERMO Nº 000055/2019 -  SEQUÊNCIA  N°000002294

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

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.

1.194,002,00 597,00UN012 LIBEL031

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              1.194,00

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              1.194,00

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOLocal

MarcaItem

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.

7.996,004,00 1.999,00UN033 FRICON101

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

8.704,004,00 2.176,00UN034 FRICON102

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              16.700,00

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00557 - ESCOLAS MUNICIPAISLocal

MarcaItem
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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.

11.994,006,00 1.999,00UN033 FRICON019

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

8.704,004,00 2.176,00UN034 FRICON020

ESCOLAS MUNICIPAIS:              20.698,00

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00558 - CRECHES MUNICIPAISLocal

MarcaItem

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.

3.998,002,00 1.999,00UN033 FRICON004

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

4.352,002,00 2.176,00UN034 FRICON005

CRECHES MUNICIPAIS:              8.350,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              45.748,00

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

ANTROPOMETRO HORIZONTAL INFANTIL

especificações:
equipamento destinado à medição de crianças em decúbito
frontal.
fabricado em material rígido, resistente à umidade e de fácil
higienização.
deve incluir todas as peças necessárias para sua utilização.
escala numérica em centímetros, com graduação (precisão)
de 1mm.
escala numérica com no mínimo 100 cm úteis.
escala numérica com indicação de dezena (em números
maiores) a cada 10 cm.
cursor deve permitir o deslize suave e estável, mantendo
ângulo de 90 graus com a escala numérica e boa indicação

2.004,0012,00 167,00UN001 WELMY063
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para leitura.
garantia: mínimo de 01 (um) ano.

BEBE CONFORTO/CADEIRINHA PARA AUTOMOVEL
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.

402,002,00 201,00UN007 TUTY BABY070

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.

2.388,004,00 597,00UN012 LIBEL060

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              4.794,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              4.794,00

00016 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00433 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALLocal

MarcaItem

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;

1.467,802,00 733,90UN011 LIBEL125

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              1.467,80

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              1.467,80

CAMPOS E GOMES LTDA-ME:                        53.203,80
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