
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000019/2020

LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

CNPJ:  18.968.051/0001-77

Rua PRESIDENTE KENNEDY, 37 - Campo Grande - Cariacica - ES - CEP: 29146580

ANEXO - TERMO Nº 000019/2020 -  SEQUÊNCIA  N°000002583

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000058/2019 004094/2018

00009 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00563 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOLocal

MarcaItem

BUMBOS MARCHING  20X14 POLEGADAS
descrição:
- confeccionado com 6 folhas maciças, de lyptus, (eucalipto
alterado geneticamente, com densidade 50% superior ao
eucalipto natural, cor branca). parede uniforme com finíssimo
lixamento e impermeabilização, para proteção da madeira e
maior durabilidade, parafusos de afinação: são
confeccionados em aço e cromados, nas medidas e formato
do padrão universal, com oito afinações, acompanhados de
bag com zíper e almofadas, e colete reforçado em alumínio, e
dois pares de maçanetas inclusos.

2.710,002,00 1.355,00UNADAH001

BUMBOS MARCHING 18X14 POLEGADAS
descrição:
- confeccionado com 6 folhas maciças, de lyptus, de cor
branca (eucalipto alterado geneticamente, com densidade
50% superior ao eucalipto natural). parede uniforme com
finíssimo lixamento e impermeabilização, para proteção da
madeira e maior durabilidade, parafusos de afinação: são
confeccionados em aço e cromados, nas medidas e formato
do padrão universal, com oito afinações, acompanhados de
bag com zíper e almofadas, e colete reforçado em alumínio, e
dois pares de maçanetas inclusos.

2.996,002,00 1.498,00UNADAH002

BUMBOS MARCHING 22X14 POLEGADAS
descrição:
- confeccionado com 6 folhas maciças, de lyptus, de cor
branca (eucalipto alterado geneticamente, com densidade
50% superior ao eucalipto natural). parede uniforme com
finíssimo lixamento e impermeabilização, para proteção da
madeira e maior durabilidade, parafusos de afinação: são
confeccionados em aço e cromados, nas medidas e formato
do padrão universal, com oito afinações, acompanhados de
bag com zíper e almofadas, e colete reforçado em alumínio, e
dois pares de maçanetas inclusos.

3.290,002,00 1.645,00UNADAH003

BUMBOS MARCHING 24X14 POLEGADAS
descrição:
- confeccionado com 6 folhas maciças, de lyptus, de cor
branca (eucalipto alterado geneticamente, com densidade
50% superior ao eucalipto natural). parede uniforme com
finíssimo lixamento e impermeabilização, para proteção da
madeira e maior durabilidade, parafusos de afinação: são
confeccionados em aço e cromados, nas medidas e formato
do padrão universal, com oito afinações, acompanhados de
bag com zíper e almofadas, e colete reforçado em alumínio, e
dois pares de maçanetas inclusos.

3.570,002,00 1.785,00UNADAH004

LIRA
descrição:
- espessura das teclas - 9.53 mm, no total de 29 teclas em
alumínio nobre;
- com afinação dó5 - c5 a dó7 - c7 cromático com armação
em alumínio de alta qualidade;

29.440,0016,00 1.840,00UNvibratom005
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- cabo retrátil;
- com dimensões aproximadas 72 x 50 x 6 cm;
- acompanhado de talabarte em couro animal com copinho de
encaixe em alumínio e um (01) par de baquetas para ambos.

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              42.006,00

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              42.006,00

LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP:                        42.006,00
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