
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000012/2020

GABRIELA HUBNER SILVERIO ME

CNPJ:  12.642.623/0001-47

AVENIDA MANOEL LUIZ TRINDADE, 98 - BOA ESPERANÇA - IBATIBA - ES - CEP: 29395000

ANEXO - TERMO Nº 000012/2020 -  SEQUÊNCIA  N°000002496

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000068/2019 001481/2019

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00435 - SETOR DE COMPRASLocal

MarcaItem

ASSADEIRA RETANGULAR

descrição:
- assadeira de alumínio; formato retangular, medindo no
mínimo de 300mm comprim.x200mm larg.x50mm altura, com
capacidade para 2 litros, com espessura mínima de 1mm,
sem alça, sem tampa, rotulagem com dados de identificação
do produto/fabricante.

1.084,0441,00 26,44UN001 MARCOLAR065

BACIA DE ALUMINIO 40 CM DE DIAMETRO

descrição:
- em alumínio, 40 cm de diâmetro, redonda, acondicionada de
forma adequada com dados de identificação do
produto/fabricante.

650,4234,00 19,13UN002 ABC001

BACIA DE ALUMINIO 45 CM DE DIAMENTRO

descrição:
- em alumínio, 45 cm de diâmetro, redonda, acondicionada de
forma adequada com dados de identificação do
produto/fabricante.

1.290,0043,00 30,00UN003 ABC066

BACIA DE ALUMINIO 50 CM DE DIAMETRO

descrição:
- em alumínio, 50 cm de diâmetro, redonda, acondicionada de
forma adequada com dados de identificação do
produto/fabricante.

238,206,00 39,70UN004 ABC002

BACIA PLASTICA

descrição:
fabricada em material plástico de alta resistência, tamanho
15 cm diâmetro x 4 cm altura – 500 ml – cores sortidas.

169,6032,00 5,30UN007 DUB COLOR089

BACIA PLASTICA - 40CM DE DIAMETRO

descrição:
- 40 cm de diâmetro, 16 cm de altura, capacidade media 13,5
litros.

487,5075,00 6,50UN008 CRIL067

CACAROLA DE ALUMINIO BATIDO N.  34

descrição:
- capacidade:9 litros; medidas aproximadas diâmetro: 34cm x
34cm; altura:15 cm; com tampa leve; alça em madeira com
ribites; lixada e polida; com tampa.

168,002,00 84,00UN013 ABC093

CAIXA PLASTICA MULTIUSO COM TAMPA E TRAVA

descrição:
- fabricada com material plástico de alta resistência,
- transparente, com travas na tampa. dimensões
aproximadas: 40 (comp.) x 29 (larg.)  x 15 (alt.) centímetros.

2.205,00105,00 21,00UN018 PLASMONT006

CANECAO DE ALUMINIO LINHA HOTEL N  14 135,0010,00 13,50UN024 MSE082
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descrição:
- alca em baquelete anatomico; em alumínio reforçado.

COADOR EM TECIDO - TAM G

descrição:
- coador para café; materia prima: flanela; cor: branca;
tamanho: grande; diametro: 200 mm; formato: conico; cabo:
madeira torneada; embalagem: saco plastico; finalidade:
cafe; detalhe: aro de arame.

1.812,60570,00 3,18UN026 ZEBLINA009

COLHER DE MADEIRA GRANDE

descrição:
- colher de pau medindo entre 30 e 40 cm.

56,1011,00 5,10UN027 STOLF010

COLHER DE SOPA EM ACO INOX

descrição:
- totalmente feita em aço inox,
-  altamente durável,
-  mantém as características originais,
-  preservando a beleza, a higiene e a durabilidade do
material.

1.950,001300,00 1,50UN028
MARTINAZ

O
080

COLHER EM ACO INOX PARA COZINHA

descrição:
- material corpo: aco inoxidavel; acabamento: polido; cor
corpo: natural; perfil cabo: chato; material cabo: aco
inoxidavel; cor cabo: natural; comprimento: 197 mm;
dimensoes (a x l): 47 x 26 mm; unidade de fornecimento:
conjunto de 12 peças.

92,808,00 11,60CJ029
MARTINAZ

O
011

COLHER EM ALUMINIO - 30 CM

descrição:
- colher cozinha, para arroz; material corpo: alumínio;
acabamento: polido; cor corpo: natural; perfil cabo: chato;
comprimento: 250 mm; dimensoes (a x l): 40 x 60 mm;
unidade de fornecimento: unidade.

546,0078,00 7,00UN030 YANGZI012

COLHER SOBREMESA EM ACO INOX - PARA USO DIARIO
EM REFEICOES DE CRIANCAS
descrição / composição
dimensões mínimas: altura ou comprimento mínimo: 175mm.
espessura mínima: 1,80mm.

características gerais
feita totalmente em aço inoxidável; concha e cabo em uma
única peça, sem emendas, ou seja, monobloco; com
superfície lisa (livre de microfissuras e inclusões), facilmente
limpável e resistente à corrosão e acidez.

garantia: doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra
vícios ou defeitos de fabricação.

585,00250,00 2,34UN032 GLP100

CONCHA DE ALUMINIO 30 CM

descrição:
- concha cozinha;
- material concha: aco inoxidavel;
- cor: prata;
- comprimento: 30 cm;
- dimensoes: 30x9,2x5 cm;
- peso: 0,145 kg;
- unidade de fornecimento: unidade

707,0070,00 10,10UN033 YANGZI072

CONCHA DE ALUMINIO LINHA HOTEL N.  13

descrição:
- material: alumínio; altura cabo: 42 cm; diâmetro concha: 13
cm; altura concha: 6,5 cm.

95,907,00 13,70UN034 ABC014
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CONJUNTO DE ASSADEIRAS OVAIS

descrição:
- conjunto de assadeiras ovais em vidro borosilicato
- contendo - 03 peças; sendo: assadeira oval pequena de
2,4l, altura 6,3cm, 21cm de largura,30 cm de profundidade;
média de 3,5 l, altura 7cm, largura de 36,5cm e 23cm de
comprimento; grande de 4,2 l, altura 7cm, largura 27,5cm e
comprimento 39,5cm. (medidas aproximadas).

658,007,00 94,00CJ036 MARINEX016

CONJUNTO DE POTES PARA MANTIMENTO

descrição:
- 05 peças em alumínio, sendo 01 pote de 6,7 litros, 01 pote
de 5,4 litros, 01 pote de 4,2 litros, 01 pote de 2,4 litros, com
medidas aproximadas.

475,005,00 95,00CJ037 ALOESTE017

COPO TIPO AMERICANO - 200ML

descrição:
- copo de vidro; modelo: sem pedestal para buffet;
abamento: liso; cor: incolor; capacidade: 190 ml; diametro: 45
mm; altura: 92 mm; peso: 310 g; unidade de fornecimento:
caixa 6 unidades.

1.919,80331,00 5,80CX038 NADIR018

ESCORREDOR DE LOUCAS EM ALUMINIO

descrição:
- escorredor de pratos em alumínio, capacidade para 16
pratos na parte superior, sendo a parte inferior com espaço
para escorrer copos e xícaras; possui escorredor de
talheres que se encaixa à estrutura; dimensões
aproximadas: ( l x a x p) 41,5 x 29,5 x 28,5 cm.

2.600,0052,00 50,00UN041 ARAMIG020

ESCORREDOR DE MACARRAO DE ALUMINIO

descrição:
- escorredor; aplicacao: alimento; modelo: macarrao;
material: alumínio; acabamento: polido; dimensoes (diametro):
40 cm; cor: natural.

2.100,0030,00 70,00UN042 ABC021

ESCUMADEIRA EM INOX 30 CM COMPRIMENTO
em aluminio batido e fundido, grande para uso em cozinha,
medida minima de 30cm de comprimento

474,0060,00 7,90UN044 YANGZI075

ESPUMADEIRA

descrição:
- linha hotel nº 13, material em aluminio super resistente.

84,007,00 12,00UN046 ABC024

ESPUMADEIRA HOTEL N  9 EM ALUMINIO
cabo tambem em aluminio. 870,0060,00 14,50UND.047 ABC074

FACA EM INOX 3MM

descrição:
- faca; utilizacao: mesa; material do corpo: aco inoxidavel;
tam. minimo 20cm; espessura: 3 mm; material do cabo: aco
inoxidavel; decoracao: sem decoracao.

520,80217,00 2,40UN049
MARTINAZ

O
026

FACA N  4 EM ACO INOX

descrição:
- faca nº 04 em aço inox, para cortar frutas e legumes.
medidas aproximadas: altura 25 cm; largura 9 cm;
profundidade 2 cm.

270,0054,00 5,00UN052
SIMONAGGI

O
029

FACA N  6 EM ACO INOX

descrição:
- faca nº 6  em aço inox, do tipo profissional, para cortar
carnes, medidas aproximadas: altura 43 cm; largura 10 cm;
profundidade 3 cm.

510,0060,00 8,50UN053
TRAMONTIN

A
076

FILTRO DE PAPEL - REFIL 103

descrição:
84,0020,00 4,20PC054 BRIGITA083
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- filtro papel para cafe nº 103; embalagem com 30 unidades

FORMA DE GELO

descrição:
- em plástico, cor branca; medidas aproximadas: 26,2 x 11,4
cm
e peso aproximado do produto 0,20 kg.

109,2042,00 2,60UN055
ERCAPLAS

T
030

GARFO DE MESA EM ACO INOX

descrição:
- garfo; tipo: mesa; materia-prima: corpo e cabo em aco inox;
acabamento: polido; cor corpo: natural; dimensão: mínimo 19
cm; unidade de fornecimento: conjunto de 12 peças.

514,8044,00 11,70CJ056
MARTINAZ

O
031

GARRAFA TERMICA - 2 LITROS
com tampa de pressão

253,503,00 84,50UN057 TERMOLAR097

GARRAFA TERMICA 3 LITROS

descrição:
- garrafa termica; material externo: plástico; acabamento:
lisa; cor: azul; material ampola: vidro; sistema
abertura/fechamento: rosca; capacidade: 3 l; com alça para
transporte; tamanho aproximado: altura: 280 mm; largura:
120 mm; nbr: 13282; garantia: 6 meses contra defeitos de
fabricacao; unidade de fornecimento: unidade

455,4023,00 19,80UN058 OBBA032

GARRAFA TERMICA C/ ROLHA - 05 LITROS
garrafa térmica com rolha, ampola de vidro, corpo plástico,
rolha dosadora com bico direcionador, corpo com alça,
capacidade de 5 litros, em conformidade com a norma nbr -
13282 - abnt.

155,005,00 31,00UN059 OBBA098

GARRAFA TERMICA DE 01 LITRO COM ROLHA

descrição:
-material externo: plástico;
- acabamento: lisa;
- cor: preta ou azul;
- material ampola:
-  vidro;
- sistema abertura/fechamento: rosca;
- capacidade: 1 l;
-  com alça para transporte;
- sistema de acionamento: através de botão
- tamanho aproximado: altura: 280 mm; largura: 120 mm;
- nbr: 13282;
- garantia: 6 meses contra defeitos de fabricacao;

1.350,0045,00 30,00UN061 SOPRANO078

ISQUEIRO - TAMANHO GRANDE, PPIM

descrição:
- duração longa; com até 3.000 chamas; em conformidade
com o padrão iso 9994; com certificação do inmetro; cartela
com 12 unidades; cores diversas.

804,0024,00 33,50CT065 BIG036

JARRA DE VIDRO 02 LITROS, SEM TAMPA

descrição:
- jarra para água, fabricada em vidro transparente, com bico
dosador, com capacidade para 02 litros; sem tampa.

105,005,00 21,00UN067 NADIR038

JARRA DE VIDRO 1 LITRO

descrição:
- jarra; material: vidro; acabamento: liso; cor: incolor;  tampa:
sem tampa; alca: com alca; diametro: aproximadamente
10cm; altura: aproximadamente 20cm;
- capacidade: 1000 ml; unidadade de fornecimento: unidade

188,5013,00 14,50UN068 YANGZI084

JARRA PLASTICA, 4 LITROS

descrição:
56,008,00 7,00UN069 TRITEC039
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- jarra; material: plastico;  acabamento: liso; cor: incolor;
tampa: com tampa filtra gelo; diametro: 15 cm; altura: 16 cm;
- capacidade: 4 l; garantia: 6 meses contra defeitos de
fabricacao; unidade de fornecimento: unidade

JOGO DE TALHERES, 24 PECAS

descrição:
- talheres com laminas em aço inox, com cabos em
polipropileno na cor azul, contendo: 6 facas de mesa, 6
garfos de mesa, 6 colheres de mesa e 6 colheres de chá.

340,0017,00 20,00JG070 BARIQUELO040

MESA PARA PASSAR ROUPAS

descrição:
- fabricada em aço, com forro em tecido metalizado, com 03
níveis para regulagem de altura, com suporte para deixar o
ferro elétrico.
características: aço carbono, com forro metalizado, tecido
100% algodão, espuma em poliuretano, tubos com
tratamento anticorrosivo, pintura a pó epóx/poliéster,
ponteiras em polipropileno, dobrável, regulagem de altura,
garantia mínima de 6 meses, medidas aproximadas: altura
82,50 centimetros, largura 34,00 centímetros, peso
aproximado 3,500kg

116,002,00 58,00UN072 AÇAMIX087

PANELA DE PRESSAO - 7 LITROS

descrição:
- fechamento externo, alumínio polido, cabo e alça em
baquelite atóxico e antitérmico, válvula de segurança em
silicone que não ressecam, possui paredes e tampa mais
espessa.

2.310,0042,00 55,00UN073 PANELUX077

PANELA DE PRESSAO 10 LITROS

descrição:
- material: aluminio polido; capacidade: 10 litros;
tipo de fechamento: interno; valvula: escape e seguranca;
material da asa: baquelite; material do cabo: baquelite;
- acabamento: polido; aprovado pelo inmetro.

5.278,0058,00 91,00UN074 PANELUX042

PANELA DE PRESSAO 22 LITROS

descrição:
- panela de pressão profissional 22 litros, material: corpo em
alumínio polido, cabo: baquelite, panela de pressão de
fechamento externo para uso profissional, confeccionada
em alumínio, dimensões aproximadas: altura: 35,00 cm
largura: 38,00 cm, profundidade: 48,00 cm; espessura: 4 mm
peso (kg): 6,400

960,003,00 320,00UN075 NIGRO096

PANELA DE PRESSAO 4.5 LT
80,002,00 40,00UN076 PANELUX059

PEGADOR DE MASSAS - 20,5 CM

descrição:
- pegador para massa com 20,5 cm, produto em aço inox.
dimensões aproximadas do produto(cm): comprimento total:
20,5cm, comprimento do cabo: 13cm, altura: 5cm.

390,0052,00 7,50UN078 YANGZI044

PORTA FILTRO COM ADAPTADOR PARA GARRAFA
TERMICA

descrição:
- material: plástico; observações: com adaptador. pode ser
usado com todos os tipos de filtros para café. o kit  contém:
2 peças; 1 porta filtros e 1 adaptador auto-ajustável.

95,3819,00 5,02UN080 AMELIA045

POTE PLASTICO 30 CM X 20 CM  - COM TAMPA

descrição:
- pote plástico com tampa, material super resistente,
tamanho aproximado 30 cm x 20 cm.

776,0097,00 8,00UN083048
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POTE PLASTICO CAPACIDADE - 15 KG

descrição:
- pote retangular tipo caixa multiuso, com tampa;  fabricado
em material plástico resistente com espessura grossa;
capacidade para 15 kg.

312,4011,00 28,40UN084 PLASMONT085

POTE PLASTICO CAPACIDADE PARA 10 LITROS

descrição:
- caixa organizadora, capacidade 10 litros, fabricada em
material resistente.

405,0027,00 15,00UN086 MARBEL050

POTE PLASTICO TIPO BOX QUADRADO 26,5 LT

descrição:
- transparente com tampa, capacidade aproximada de 26,5
litros, medindo aproximadamente 55,5 x 40,3 x 18,1 cm,
possui 02 travas na tampa que auxiliam o fechamento das
caixas.

4.939,2098,00 50,40UN088 PLASUTIL052

PRATO DE VIDRO TRANSPARENTE - FUNDO

descrição:
- prato de mesa fundo, prato avulso, vidro temperado,
formato circular.

5.335,721612,00 3,31UN089 NADIR053

SUPORTE DISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL DE 200
ML

descrição:
- dispenser em acrílico para copos de água descartáveis de
200 ml, estrutura fechada, com sistema poupa
copo/alavanca, capacidade para 100 copos, tampa
removível,
para ser fixado em parede, acompanhado de parafusos e
buchas.

480,9021,00 22,90KIT090 GLOBO061

SUPORTE DISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL DE 50
ML

descrição:
- fabricado em material acrílico resistente, transparente,
com fixador para parede, parafusos e buchas para
instalação inclusos.

386,4021,00 18,40KIT091 GLOBO060

SUPORTE PAPEL TOALHA INTERFOLHADA 2 DOBRAS

descrição:
- dispenser para uso de papel toalha interfolhado com 2 ou 3
dobras; capacidade minima de ate 300 folhas, tipo:
22cmx20,5cm; material em plastico abs, alta resistencia e
baixa densidade; cor: frente branco, base cinza, bege ou
branco; sistema de abertura: travas laterais, tipo pressao,
podendo ser fixado em parede atraves de sistema anti-furto,
com buchas, expansiveis ou fincado em parede por adesivo;
tampa frontal, tipo basculante e visor central transparente
para facilitar a visibilidade do produto no abastecimento;
garantia minima de 06 meses pelo fabricante, a partir da
emissao da nota fiscal; unidade de fornecimento: unidade.

820,4028,00 29,30UN092 NOBRE054

SUPORTE PARA BOTIJAO

descrição:
- em aluminio; 31 cm de largura; 6,8 de altura; 31 cm de
profundidade.

157,0811,00 14,28UN093 ARAMIGUI055

SUPORTE PARA COADOR

descrição:
- para atender um coador com  boca de no minimo 180mm de
diametro, em metal cromado, resistente.

260,4028,00 9,30UN094 ARAMIG056

SETOR DE COMPRAS:              50.273,04

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              50.273,04
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