
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000058/2019

EDUARDO FADINI SILVESTRE - ME

CNPJ:  14.771.730/0001-09

Avenida JOÃO FRANCISCO GONÇALVES, 325 - COBILANDIA - VILA VELHA - ES - CEP: 29146300

ANEXO - TERMO Nº 000058/2019 -  SEQUÊNCIA  N°000002297

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000014/2019 002915/2018

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOLocal

MarcaItem

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.

7.060,004,00 1.765,00UN008
FRISBEL

100L
117

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.

889,901,00 889,90UN035
CONSUL
CRC12CB

103

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              7.949,90

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00557 - ESCOLAS MUNICIPAISLocal

MarcaItem

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

35.300,0020,00 1.765,00UN008 FRISBEL
100L

015
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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.

ESCOLAS MUNICIPAIS:              35.300,00

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00558 - CRECHES MUNICIPAISLocal

MarcaItem

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.

10.590,006,00 1.765,00UN008
FRISBEL

100L
001

CRECHES MUNICIPAIS:              10.590,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              53.839,90

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

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.

1.779,802,00 889,90UN035 CONSUL
CRC12CB

054

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              1.779,80

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              1.779,80

00010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDASecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00427 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDALocal

MarcaItem

FRIGOBAR - CAPACIDADE MINIMA DE 120 LITROS

descrição:
4.449,505,00 889,90UN035

CONSUL
CRC12CB

091
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- 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.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA:              4.449,50

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA:              4.449,50

EDUARDO FADINI SILVESTRE - ME:                        60.069,20
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