
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000166/2020

Pepalu Comercial - Artigos de Papelaria e Equip LT

CNPJ:  32.320.499/0001-00

Rua São Geraldo, 400 - CENTRO - Mantenópolis - ES - CEP: 29770000

ANEXO - TERMO Nº 000166/2020 -  SEQUÊNCIA  N°000002763

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000058/2020 000964/2020

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00577 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOLocal

MarcaItem

MICROFONE COM FIO

descrição:
- chave on/off; cor prata; impedância: baixa 250 ohms alta 5k
ohm; resposta frequencia: 50 hz a 15 khz, cabo de 5 metros
com conector p10 de 6,3 mm e xlr 3 pinos (tipo cannon);
corpo metálico com pintura eletrostática; globo em aço com
pintura eletrostática; cabo coaxial blindado e balanceado
com cinco metros; chave on-off no corpo; conector xlr 3
pinos; seleção interna de impedância; garantia de 1 ano;

599,404,00 149,850UN043
LESON/LS-5

0
089

MICROFONE COM FIO

descrição:
- chave on/off; cor prata; impedância: baixa 250 ohms alta 5k
ohm; resposta frequencia: 50 hz a 15 khz, cabo de 5 metros
com conector p10 de 6,3 mm e xlr 3 pinos (tipo cannon);
corpo metálico com pintura eletrostática; globo em aço com
pintura eletrostática; cabo coaxial blindado e balanceado
com cinco metros; chave on-off no corpo; conector xlr 3
pinos; seleção interna de impedância; garantia de 1 ano;

449,553,00 149,850UN043
LESON/LS-5

0
073

MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL

descrição:
- microfone duplo; banda alta (620 a 806 mhz), dotado do
sistema gostless, com saídas independentes balanceadas
(xlr) e desbalanceadas (p10); microfones alimentados com
pilhas aa e suporte para mini rack. cápsula dinâmica, padrão
polar super cardóide. frequencia de trabalho: 620 a 806 mhz.
resposta de frequência: de 50 a 15000 hz a + ou - 3db.
microfones alimentados com pilhas tipo aa. fonte de 12 a 18
v dc/100 a 240 ac bivolt.

3.495,204,00 873,800PAR046 KARSECT/K
RD200

074

VENTILADOR DE PAREDE TUFAO 60CM

descrição:
- ventilador de parede, tufão, 60cm diâmetro, oscilante,
grade de proteção em aço tratado, hélice 3 pás,mínimo,
127v-200w, 03 hélices, 3 velocidades, ajuste de altura,
vazão 220m³/min, baixo consumo de energia. cor branca,
argila ou preta. garantia no mínimo 12 meses.

899,505,00 179,900UN058
VENTISOL/P

REMIUM
098

VENTILADOR DE PAREDE TUFAO 60CM

descrição:
- ventilador de parede, tufão, 60cm diâmetro, oscilante,
grade de proteção em aço tratado, hélice 3 pás,mínimo,
127v-200w, 03 hélices, 3 velocidades, ajuste de altura,
vazão 220m³/min, baixo consumo de energia. cor branca,
argila ou preta. garantia no mínimo 12 meses.

3.598,0020,00 179,900UN058
VENTISOL/P

REMIUM
087

VENTILADOR DE PAREDE TUFAO 60CM

descrição:
539,703,00 179,900UN058

VENTISOL/P
REMIUM

072
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- ventilador de parede, tufão, 60cm diâmetro, oscilante,
grade de proteção em aço tratado, hélice 3 pás,mínimo,
127v-200w, 03 hélices, 3 velocidades, ajuste de altura,
vazão 220m³/min, baixo consumo de energia. cor branca,
argila ou preta. garantia no mínimo 12 meses.

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              9.581,35

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              9.581,35

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOLocal

MarcaItem

MICROFONE SEM FIO DUPLO
descrição:
cápsula: dinâmica unidirecional
- resposta: 50~20khz
- sensibilidade: 60db
- impedância: 500 ohms
- alimentação: bateria lithium ou 2x dc 1,5 (aa)
acompanha:
1x receiver
2x microfones de mão
2x baterias de lithium
2x adaptadores para pilhas aa
1x case para transporte
1x fonte alimentação

8.849,0010,00 884,900UN045
KARSECT/K

RD200
013

SUPORTE PARA CAIXA
descrição:
cor preto;
finalidade: tripé para caixa acústica;
tipo: tripé;
material: alumínio;
níveis de regulagem: 5, com travamento;
altura máxima: 1,70;
altura mínima: 1,13.

485,553,00 161,850UN056
FRAHM/TF

172
012

VENTILADOR DE PAREDE TUFAO 60CM

descrição:
- ventilador de parede, tufão, 60cm diâmetro, oscilante,
grade de proteção em aço tratado, hélice 3 pás,mínimo,
127v-200w, 03 hélices, 3 velocidades, ajuste de altura,
vazão 220m³/min, baixo consumo de energia. cor branca,
argila ou preta. garantia no mínimo 12 meses.

17.990,00100,00 179,900UN058
VENTISOL/P

REMIUM011

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              27.324,55

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              27.324,55

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

CAIXA AMPLIFICADA COM TRIPE 500W RMS BLUETOOTH
USB SD FM

descrição:
funções controladas por controle remoto. - conexão de
aparelhos dvd, tv, cd, tabletes e smartphones; - uma entrada
para teclado/guitarra e duas entradas para microfone/violão.
possui circuitos internos especialmente desenvolvidos para
eliminar ruídos indesejáveis, proporcionar alta fidelidade
sonora e baixa microfonia.
especificações técnicas:
- produto: caixa de som ativa; - canal 1: bluetooth, usb, sd
card e fm / controle remoto com troca de pastas/ auxiliar -
iphone, ipod, ipad, tabletes, celulares, mp3, cd, dvd, tv/
teclado/ acordeom / microfone / violão / cavaquinho; -	canal
2: mie 1 + violão / cavaquinho / mie 2 + violão/cavaquinho; -

763,501,00 763,500UN015

SUMAY/SM-
CAP16P -
FRAHM/TF

172

062
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equalizador: 3 vias (graves, médios e agudos); - alto-falante:
woofer 1 o e tweeter 2 1/2; - alimentação: bivolt automático
(com fonte chaveada 90-240v); - medidas aproximadas da
caixa (axlxc): 56x42x25 cm; - material do tripé: aço; - cor:
preta; - tripé com pino de travamento e parafuso de pressão;
- capacidade do tripé: 30 kg; - ajuste de altura do tripé: 107
cm -173 cm; - posições de altura do tripé: 5; - diâmetro do
eixo do tripé: 4 cm; -medidas aproximadas da embalagem
(axlxc): 97,5x45x41 cm; -  peso aproximado da embalagem:
13 kg.
conteúdo da embalagem:
- 1 caixa amplificada - 1 controle remoto; - 1 manual de
instruções; - 1 suporte tripé; garantia: 12 meses

MICROFONE SEM FIO DUPLO
descrição:
cápsula: dinâmica unidirecional
- resposta: 50~20khz
- sensibilidade: 60db
- impedância: 500 ohms
- alimentação: bateria lithium ou 2x dc 1,5 (aa)
acompanha:
1x receiver
2x microfones de mão
2x baterias de lithium
2x adaptadores para pilhas aa
1x case para transporte
1x fonte alimentação

1.769,802,00 884,900UN045
KARSECT/K

RD200063

MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL

descrição:
- microfone duplo; banda alta (620 a 806 mhz), dotado do
sistema gostless, com saídas independentes balanceadas
(xlr) e desbalanceadas (p10); microfones alimentados com
pilhas aa e suporte para mini rack. cápsula dinâmica, padrão
polar super cardóide. frequencia de trabalho: 620 a 806 mhz.
resposta de frequência: de 50 a 15000 hz a + ou - 3db.
microfones alimentados com pilhas tipo aa. fonte de 12 a 18
v dc/100 a 240 ac bivolt.

873,801,00 873,800PAR046
KARSECT/K

RD200
036

VENTILADOR DE PAREDE TUFAO 60CM

descrição:
- ventilador de parede, tufão, 60cm diâmetro, oscilante,
grade de proteção em aço tratado, hélice 3 pás,mínimo,
127v-200w, 03 hélices, 3 velocidades, ajuste de altura,
vazão 220m³/min, baixo consumo de energia. cor branca,
argila ou preta. garantia no mínimo 12 meses.

899,505,00 179,900UN058
VENTISOL/P

REMIUM045

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              4.306,60

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              4.306,60

Pepalu Comercial - Artigos de Papelaria e Equip LT:                        41.212,50
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