
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000026/2020

AMARILDO J. DOS SANTOS ME

CNPJ:  31.804.487/0001-99

AVENIDA AFONSO CLÁUDIO, 548 - CENTRO - IBATIBA - ES - CEP: 29395000

ANEXO - TERMO Nº 000026/2020 -  SEQUÊNCIA  N°000002601

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000056/2019 000809/2019

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00577 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOLocal

MarcaItem

ARMARIO DIRETOR ( PORTA ALTA)
em melaminico, 2 portas altas com tranca, com 3 prateleiras
internas, medida 1,59x0,90x0,38, azul lateral e perfil cinza e
porta azul, garantia minimade 12 ( doze ) meses.

1.772,004,00 443,00UN005
REGIANE
MOVEIS

028

CADEIRA FIXA SECRETARIA - COR PRETA

descrição:
base em tubo 7/8, 4 pés, preto, anatômica, espuma 3 cm
injetada, tecido polipropileno preto liso com perfil preto.

15.120,00240,00 63,00UN012
MOVEIS
PORTO

005

CONJUNTO HEXAGONAL COM 6 CADEIRAS EM RESINA -
INFANTIL
descrição:
tampo - confeccionado em compensado de 15 mm revestido
em fórmica brilho com bordas arredondadas e acabamento
em pvc fixado a estrutura por meio de parafuso
auto-atarraxastes com 59 cm de altura.

estrutura - em tubos de aço industrial 20 x 20 mm para os
pés e barras de reforço em tubo 20 x 20 mm unindo as
colunas.

ponteiras - antiderrapantes e também com a função de
proteção da pintura em formato quadrado medindo 10 cm de
altura por 2cm de largura por 2cm de comprimento,
fabricadas em polipropileno injetadas na mesma cor do
tampo.

cadeira - com assento e encosto em resina plástica virgem,
fabricados pelo processo de injeção termoplástico não
contendo nenhuma furação , fixados por meio de parafusos
auto atarraxastes invisíveis com marca do fabricante em alto
relevo.  sem nenhum buraco que permita possíveis acidentes
com os alunos. medida do assento ao chão 35 cm.

assento - em resina plástica injetados em polipropileno com
assento anatômico medindo aproximadamente 32 cm x 33
cm, com espessura mínima de 4 mm, com abas laterais ao
seu redor medindo 3 cm, com superfície brilhosa e fixado por
meio de 04 parafusos autoatarraxantes.

encosto - com curvatura ergonômica medindo aprox. 32 cm
x 16 cm, com espessura mínima de 4 mm, composto por
duas cavidades cobrindo a estrutura metálica, fixado a
estrutura através de encaixes e rebites pop, sem parafusos
e ponteiras.

estrutura - base do assento e interligação ao encosto em
tubo quadrado 20mm x 20mm com curvatura ergonômica
para acomodação, duas barras horizontais para
sustentação sob o assento em tubo 20mm x 20mm. modelo

38.750,0050,00 775,00CJ019
MOVEIS
PORTO

040
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da cadeira de 4  pés com ângulo que permita que a mesma
empilhe (mínimo de 10 cadeiras) em tubo de aço quadrado 20
x 20 . a estrutura fica pelo lado externo do assento.

ponteiras - antiderrapantes e também com a função de
proteção da pintura em formato quadrado medindo 10 cm de
altura por 2cm de largura por 2cm de comprimento,
fabricadas em polipropileno injetadas na mesma cor do
assento e encosto (função da ponteira é de evitar a
oxidação em contato com a água, também permitindo que
haja  empilhamento).

GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS

descrição:
na cor azul/cinza - gaveteiro volante em melamínico; com 03
gavetas corrediças deslizantes (02 gavetas + 1 pasta
suspensa) em aço; com tranca; com frente azul, lateral e
perfil cinza. medida 0,42x0,43x0,60cm.

16.695,0053,00 315,00UN027
MARZO

VITORINO
010

MESA PARA ESCRITORIO - COR CINZA - TAMANHO 1,60 X
0,70 X 0,75

descrição:
tampo e perfil 15mm cinza e pés cinza, medida
1,60x0,70x0,75cm, saia e lateral dos pés azul; com sapatas
niveladoras; com gaveteiro de 3 gavetas em aço com
trancas simultâneas; pés metalon 0,30 x ,050, cinza com
pintura époxi e tratamento anti ferrugem; garantia mínima de
12 meses.

27.454,00106,00 259,00UN031
REGIANE
MOVEIS

011

MESA PARA ESCRITORIO - COR PRETA - TAMANHO 1,60 X
0,70 X 0,75

descrição:
tampo e perfil 15mm preto e pés preto, medida
1,60x0,70x0,75cm, saia e lateral dos pés preto; com sapatas
niveladoras; com gaveteiro de 3 gavetas em aço com
trancas simultâneas; pés metalon 0,30 x ,050, preto com
pintura époxi e tratamento anti ferrugem; garantia mínima de
12 meses.

1.295,005,00 259,00UN032
REGIANE
MOVEIS

012

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              101.086,00

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              101.086,00

AMARILDO J DOS SANTOS ME:                        101.086,00
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