
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000059/2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO ME

CNPJ:  12.642.623/0001-47

AVENIDA MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA - IBATIBA - ES - CEP: 29395000

ANEXO - TERMO Nº 000059/2019 -  SEQUÊNCIA  N°000002298

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

FORNO A GAS INDUSTRIAL COM BASE
- forno a gás - produzido em aço galvanizado -02
prateleiras reguláveis e removíveis - registro em 5 posições -
pintura eletrostática a pó que resiste à alta temperatura -
tampa com vidro - revestido internamente com lã de vidro,
proporcionando maior isolação térmica - capacidade mínima
do forno: 106 litros - os pés acompanham o produto. -
manual em português - dimensões aproximadas: altura: 1,30
m - largura: 60 cm - profundidade: 70cm - garantia 12 meses

633,001,00 633,00UN030 TRON122

PURIFICADOR DE AGUA, VAZAO MINIMA DE 4,4
LITROS/HORAS

descrição:
- purificador de água: purificador de uso em escritórios e
industrial. capacidade de atendimento de 30 pessoas em
ambiente de escritório; vazão mínima de 4,4 litros/horas em
ambientes de 32°c; água natural e gelada, sistema de tripla
filtragem/purificação, torneiras de grande vazão,
reservatório blindado; livre de contaminação, temperatura da
água gelada entre 8ºc a 10ºc, torneiras de grande vazão;
com refil de vida útil mínimo de 3000 litros ou 6 meses.
aceitar copos de até 15 cm; ter disponibilidade em versões
de 110v e 220v, conforme a necessidade da instituição;
instalação em local com ponto de água e energia; garantia
mínima de 12 meses

1.499,853,00 499,95UN050 IBBL120

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              2.132,85

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00557 - ESCOLAS MUNICIPAISLocal

MarcaItem

FORNO A GAS INDUSTRIAL COM BASE
- forno a gás - produzido em aço galvanizado -02
prateleiras reguláveis e removíveis - registro em 5 posições -
pintura eletrostática a pó que resiste à alta temperatura -
tampa com vidro - revestido internamente com lã de vidro,
proporcionando maior isolação térmica - capacidade mínima
do forno: 106 litros - os pés acompanham o produto. -
manual em português - dimensões aproximadas: altura: 1,30
m - largura: 60 cm - profundidade: 70cm - garantia 12 meses

11.394,0018,00 633,00UN030 TRON030

ESCOLAS MUNICIPAIS:              11.394,00

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00558 - CRECHES MUNICIPAISLocal

MarcaItem

FORNO A GAS INDUSTRIAL COM BASE
- forno a gás - produzido em aço galvanizado -02
prateleiras reguláveis e removíveis - registro em 5 posições -
pintura eletrostática a pó que resiste à alta temperatura -
tampa com vidro - revestido internamente com lã de vidro,
proporcionando maior isolação térmica - capacidade mínima
do forno: 106 litros - os pés acompanham o produto. -

3.798,006,00 633,00UN030 TRON014
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manual em português - dimensões aproximadas: altura: 1,30
m - largura: 60 cm - profundidade: 70cm - garantia 12 meses

CRECHES MUNICIPAIS:              3.798,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              17.324,85

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

CADEIRA PARA AUTOMOVEL RECLINAVEL PARA
CRIANCAS ATE 25 KG.
descrição:
cadeira indicada para crianças grupo 0+, i e ii, ela suporta
até 25 kg.
item de segurança indispensável para transportar a criança
no automóvel, ela é prática, segura, confortável e de fácil
instalação no veículo.
possui apoio para a cabeça, regulável em sete posições,
que acompanha o
crescimento da criança com proteção contra impacto lateral.
o cinto de segurança se ajusta automaticamente à altura da
criança,
acompanhando a regulagem do apoio para a cabeça.
o redutor do assento é removível, vem com barra frontal que
proporciona maior segurança em caso de impactos
traseiros.
a cadeirinha é reclinável em quatro posições, sem a
necessidade de ajuste do
cinto do veículo.
o cinto de segurança de cinco pontos de fixação tem
protetores acolchoados
nos ombros e sistema central de ajuste, garantindo a
segurança do bebê, e
com guias para passagem do cinto de segurança do carro
(grupo ii).
certificado do inmetro.
garantia: 01 (um) ano para defeitos de fabricação.

644,002,00 322,00UN014 COSCO071

CAIXA AMPLIFICADORA/ALTO-FALANTE DE 12

descrição:
-  tweeter cerâmico; pot. rms: 50w; pot. mus: 420w; canais:
03 - canal 1: 1 entrada para guitarra, violão ou cavaquinho e
outros instrumentos. com 2 entradas, alto e baixo ganho,
com conectores p 10 (1/4’’ ts) e controle de volume; canal 2:
1 entrada stéreo com nível de linha e com 2 conectores rca
para auxiliares (cd, md, tape-deck, pc audio line, etc) e 1
entrada com conector p10 para teclado, disckman, walkman,
mpman, mp3, mp4, mp5, etc. com controle de volume; canal
3: entrada específica para 2 microfones com conectores p
10 (1/4’’ ts) e controle de volume; máster: equalizador de 2
vias, graves 100 hz +/- 12 db e agudo 10 khz +/12 db;
autovolt - permite operação em qualquer tomada de 90 a 240
vac; fusível de proteção externo; dimensões  (lxaxp) 53 x
65x26 cm

663,601,00 663,60UN016 AMVOX058

LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES - CAPACIDADE 2 LITROS

descrição:
- liquidificador 450w; material/composicao:
polipropileno/policarbonato; com 3 velocidade; funcao pulsar;
copo com capacidade para 2 litros; ensao/voltagem 110 v ou
220v; cor: branca; conteudo da embalagem: 1 manual de
instrucoes; garantia 12 meses; unidade de fornecimento:
unidade.

160,002,00 80,00UN039 TORNADO055

PURIFICADOR DE AGUA, VAZAO MINIMA DE 4,4
LITROS/HORAS

2.499,755,00 499,95UN050 IBBL068
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descrição:
- purificador de água: purificador de uso em escritórios e
industrial. capacidade de atendimento de 30 pessoas em
ambiente de escritório; vazão mínima de 4,4 litros/horas em
ambientes de 32°c; água natural e gelada, sistema de tripla
filtragem/purificação, torneiras de grande vazão,
reservatório blindado; livre de contaminação, temperatura da
água gelada entre 8ºc a 10ºc, torneiras de grande vazão;
com refil de vida útil mínimo de 3000 litros ou 6 meses.
aceitar copos de até 15 cm; ter disponibilidade em versões
de 110v e 220v, conforme a necessidade da instituição;
instalação em local com ponto de água e energia; garantia
mínima de 12 meses

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              3.967,35

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              3.967,35

00009 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00563 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOLocal

MarcaItem

LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES - CAPACIDADE 2 LITROS

descrição:
- liquidificador 450w; material/composicao:
polipropileno/policarbonato; com 3 velocidade; funcao pulsar;
copo com capacidade para 2 litros; ensao/voltagem 110 v ou
220v; cor: branca; conteudo da embalagem: 1 manual de
instrucoes; garantia 12 meses; unidade de fornecimento:
unidade.

160,002,00 80,00UN039 TORNADO081

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              160,00

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              160,00

00011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00481 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSLocal

MarcaItem

PURIFICADOR DE AGUA; NATURAL E GELADA;
CAPACIDADE DE VAZAO DE EM MEDIA: 40 A 60 LITROS
POR HORA

descrição:
- purificador de água; natural e gelada; sistema de filtragem e
purificação de água com no minimo duas câmaras; seis
estágios de purificação; vida útil do aparelho filtrante: 6500
litros aproximadamente; capacidade de vazão de em média:
40 a 60 litros por hora; água gelada para atender de 30 a 50
pessoas; temperatura média de saída de água: 7 a 9°c;
refrigerado a motor utizando gás ecologicamente correto;
sistema contra vazamento; dimensões aproximadas: 26 x 42
x 28 (a x l x p); tensão: 127v; acionamento eletrônico do
fluxo de água para substituição das câmaras; suporte de
copos; garantia de 12 meses, on site, instalação inclusive
(contemplando obra civil se necessário)

1.443,002,00 721,50UN051 IBBL042

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              1.443,00

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              1.443,00

00016 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00433 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALLocal

MarcaItem

LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES - CAPACIDADE 2 LITROS

descrição:
- liquidificador 450w; material/composicao:

240,003,00 80,00UN039 TORNADO131
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polipropileno/policarbonato; com 3 velocidade; funcao pulsar;
copo com capacidade para 2 litros; ensao/voltagem 110 v ou
220v; cor: branca; conteudo da embalagem: 1 manual de
instrucoes; garantia 12 meses; unidade de fornecimento:
unidade.

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              240,00

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              240,00

GABRIELA HUBNER SILVERIO ME:                        23.135,20
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