
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000057/2019

CIRIO SOARES JUNIOR EIRELI

CNPJ:  27.298.565/0001-53

Avenida VITORIA, 425 - CENTRO - NOVA VENÉCIA - ES - CEP: 29830000

ANEXO - TERMO Nº 000057/2019 -  SEQUÊNCIA  N°000002296

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

SANDUICHEIRA ELETRICA

descrição:
- 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.

46,901,00 46,90UN057
FAMA /
FGR01PI

033

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              46,90

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              46,90

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOLocal

MarcaItem

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.

137,505,00 27,50UN013
FORTREK /
HDF-103

096

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);
dimensões (a 660, l 425, p 390);
peso aproximado (17kg) do produto.

1.442,001,00 1.442,00UN017
HAYONIK /
CPA 15600

110

CAIXA PASSIVA
descrição:
2 vias passiva;
300 watts 8 ohms;
1 alto falante de 15;

989,001,00 989,00UN018
HAYONIK /
CA 3000P

111
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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.

ESTANTE SUPORTE PARA PARTITURA INFERIOR PARA
ARCO

descrição:
- estante para partitura em rmv; cor preta. altura aproximada
0,51 - 1,65m. suporte de apoio para partitura de madeira

372,003,00 124,00UN020
ASK /

MADEIRA
EPC

097

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): 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.

375,002,00 187,50UN022
AGRATTO /

300W
CITRUS

098

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

1.529,001,00 1.529,00UN043
CICLOTRON
/ AMBW 8

ESD
114

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

2.730,0010,00 273,00UN045
LESON /

SM58
119
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(-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

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

3.760,0010,00 376,00UN046
PRO BASS /

VF-212
113

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

130,002,00 65,00UN048 ASK / TPS106

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

447,505,00 89,50UN049
HAYONIK /

PM-100
115

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

175,001,00 175,00UN052 ASK / L19116

REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA 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.

134,103,00 44,70UN054
POLICARBO

N / PB603
121

SANDUICHEIRA ELETRICA

descrição:
- cor: branco; bandeja de resíduos: não; capacidade para 02
sanduíches; superfície antiaderente: sim; indicador luminoso

46,901,00 46,90UN057
FAMA /
FGR01PI107
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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.

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.

84,701,00 84,70UN058 ASK / CMX112

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              12.352,70

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              12.352,70

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

ASSENTO DE ELEVACAO PARA CRIANCA
descrição:
assento de elevação para criança de 18 (dezoito) a 36
(trinta e seis) kg, aproximadamente 04 (quatro) a 10 (dez)
anos de idade. no banco traseiro o assento ao elevar a
criança deve fazer com que o cinto de 03 (três) pontos do
carro passe pelo centro do ombro e peito e sobre os
quadris.
obs. o assento de elevação deverá estar de acordo com as
normas da resolução nº 277, de 28/05/2018, do contran
(conselho nacional de trânsito).

116,002,00 58,00UN004
MULTILASE

R / 4007
078

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.

2.019,003,00 673,00UN005
WELMY /

109-E
062

BALANCA ELETRONICA CARGA MAXIMA 200KG
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:
200kg

8.094,006,00 1.349,00UN006
WELMY /

W-200
079

FILTRO PARA BEBEDOURO IBBL - TIPO COLUNA
descrição:
elemento filtrante de polipropileno, carvão ativado em bloco
impregnado com prata coloidal (atóxico), retém partículas e
reduz cloro, odores e sabores indesejáveis da água. vida útil
do elemento filtrante: 06 (seis) meses
aprovado pelo inmetro compatível com bebedouro de

191,406,00 31,90UN024

POLICARBO
N /

SUPERFLO
W

076
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pressão tipo coluna, marca/modelo: ibbl

FILTRO PARA BEBEDOURO IBBL/BAG 40
descrição:
elemento filtrante de polipropileno, carvão ativado em bloco
impregnado com prata coloidal (atóxico), retém partículas e
reduz cloro, odores e sabores indesejáveis da água. vida útil
do elemento filtrante: 06 (seis) meses
aprovado pelo inmetro compatível com bebedouro de
pressão tipo coluna, marca/modelo: ibbl/ bag 40

189,606,00 31,60UN025

POLICARBO
N /

SUPERFLO
W

074

FILTRO PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL
descrição:
elemento filtrante de polipropileno, carvão ativado em bloco
impregnado com prata coloidal (atóxico), retém partículas e
reduz cloro, odores e sabores indesejáveis da água; vida útil
do elemento filtrante: 06 (seis) meses ou 4.000 litros vazão
nominal: 120 litros/hora vazão máxima recomendada: 120
litros/horas pressão de operação: máxima 600 kpa ii, mínima
29 kpa temperatura de operação: máxima 42 ºc ii, mínima 2
ºc retenção de partículas: classe c (= 5 a < 15 µm) redução
de cloro livre: = 75% aprovado pelo inmetro compatível com
bebedouro industrial marca/modelo: frisbel.

423,208,00 52,90UN026

POLICARBO
N /

AQUAFLO
W 200

073

FILTRO PARA BEBEDOURO MASTERFRIO
descrição:
elemento filtrante de polipropileno, carvão ativado em bloco
impregnado com prata coloidal (atóxico), retém partículas e
reduz cloro, odores e sabores indesejáveis da água. vida útil
do elemento filtrante: 06 (seis) meses
aprovado pelo inmetro compatível com bebedouro de
pressão tipo coluna, marca/modelo: masterfrio  mf – 40 inox.

161,406,00 26,90UN027

POLICARBO
N /

SUPERFLO
W

075

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.

799,001,00 799,00PAR047
MXT / UHF

202
057

REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA - LATINA PA 335
descrição:
o refil proporciona 3 estágios de filtragem:
pld inicial: para filtragem física, como partículas sólidas,
barro, ferrugem, limo e redução de acidez da água por
conter dolomita em sua composição, e sua cadeia de
polímeros aglomerados proporciona maior filtração e
clarificação da água.
carvão ativado: elimina cloro, cloraminas, fenóis, algas,
inseticidas, pesticidas, gosto, odor e reduz matéria orgânica,
inibindo a proliferação de bactérias no interior do filtro, por
estar impregnado com prata coloidal, possui granulometria
adequada que proporciona excelente filtração de
contaminantes químicos da água.
pld polidor: polimento, clarificação final da água, regula o ph
através da dolomita em sua composição. último estágio por
onde passa a água, deixando-a mais leve e cristalina, pronta
para beber e proporcionar mais saúde. vida útil do refil, 06
(seis) meses ou 3.000 litros de água.
aprovado pelo inmetro
compatibilidade: latina de torneiras, purificadores pa335.

150,006,00 25,00UN053
POLICARBO

N / FLOW
45

077

REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA 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

268,206,00 44,70UN054
POLICARBO

N / PB603
072
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água;
aprovado pelo inmetro;
refil compatível com purificador ibbl rf 600.

REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA, VAZÃO MÍNIMA DE
4,4 LITROS/HORAS
descrição:
refil de tripla filtragem/purificação, com vida útil mínimo de
3000 litros ou 06 (seis) meses. pld inicial: para filtragem
física, como partículas sólidas, barro, ferrugem, limo e
redução de acidez da água por conter dolomita em sua
composição, e sua cadeia de polímeros aglomerados
proporciona maior filtração e clarificação da água.
carvão ativado: elimina cloro, cloraminas, fenóis, algas,
inseticidas, pesticidas, gosto, odor e reduz matéria orgânica,
inibindo a proliferação de bactérias no interior do filtro, por
estar impregnado com prata coloidal, possui granulometria
adequada que proporciona excelente filtração de
contaminantes químicos da água.
pld polidor: polimento, clarificação final da água, regula o ph
através da dolomita em sua composição. último estágio por
onde passa a água, deixando-a mais leve e cristalina, pronta
para beber e proporcionar mais saúde.
aprovado pelo inmetro - refil original compatível com
purificador de água, marca/modelo: begel/purestil.

376,206,00 62,70UN055
POLICARBO

N / 2 B
FLOW

080

SANDUICHEIRA ELETRICA

descrição:
- 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.

187,604,00 46,90UN057
FAMA /
FGR01PI065

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              12.975,60

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              12.975,60

00009 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00563 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOLocal

MarcaItem

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.

82,503,00 27,50UN013
FORTREK /
HDF-103

086

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 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;

224,403,00 74,80UN044
CAROL /
MUD515

083

MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL

descrição:
- microfone duplo; banda alta (620 a 806 mhz), dotado do
sistema gostless, com saídas independentes balanceadas

2.397,003,00 799,00PAR047
MXT / UHF

202
084
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(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.

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              2.703,90

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              2.703,90

00010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDASecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00427 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDALocal

MarcaItem

SANDUICHEIRA ELETRICA

descrição:
- 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.

140,703,00 46,90UN057
FAMA /
FGR01PI

088

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA:              140,70

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA:              140,70

00011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00481 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSLocal

MarcaItem

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): 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.

187,501,00 187,50UN022
AGRATTO /

300W
CITRUS

036

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.

799,001,00 799,00PAR047
MXT / UHF

202
040

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

65,001,00 65,00UN048 ASK / TPS041

SANDUICHEIRA ELETRICA
46,901,00 46,90UN057

FAMA /
FGR01PI

043

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

descrição:
- 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.

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              1.098,40

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              1.098,40

00015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00483 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESLocal

MarcaItem

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.

27,501,00 27,50UN013
FORTREK /
HDF-103

050

SANDUICHEIRA ELETRICA

descrição:
- 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.

93,802,00 46,90UN057
FAMA /
FGR01PI046

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES:              121,30

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE:              121,30

00016 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00433 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALLocal

MarcaItem

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): 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.

187,501,00 187,50UN022
AGRATTO /

300W
CITRUS

130

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 em aço com
pintura eletrostática; cabo coaxial blindado e balanceado

299,204,00 74,80UN044
CAROL /
MUD515

128

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
com cinco metros; chave on-off no corpo; conector xlr 3
pinos; seleção interna de impedância; garantia de 1 ano;

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              486,70

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              486,70

CIRIO SOARES JUNIOR EIRELI:                        29.926,20

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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