
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000167/2020

RFL COMERCIAL LTDA

CNPJ:  01.260.374/0001-09

RUA SÃO SEBASTIÃO, 01 - SANTA CECÍLIA - CARIACICA - ES - CEP: 29147495

ANEXO - TERMO Nº 000167/2020 -  SEQUÊNCIA  N°000002764

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

BEBEDOURO PURIFICADOR DE AGUA,  PRESSAO, EM INOX

descrição:
- bebedouro purificador de pressão inox possui reservatório
em aço inox, com isolamento em eps e serpentina externa,
compressor de última geração e funciona com gás
totalmente ecológico. internamente o bebedouro possui um
filtro para retenção de partículas sólidas e diminuição do
cloro, além de odores e sabores desagradáveis.
informações técnicas:
bebedouro com reservatório de 3,5 litros/rendimento de 5
litros por hora; fabricado em material: chapa galvanizada e
tampa pia em aço inox; disponível em 110 volts e 220 volts,
consumo de energia (kw/h) 1,6kw/h, duas torneiras com
água gelada. dimensões do produto (a x l x p) 110 x 37 x 29
cm;
peso aproximado 14,5 kg; certificado pelo inmetro;
1 ano de garantia.

1.276,002,00 638,000UN013
BEGEL -

(PURESTIL)
066

DESCASCADOR DE LEGUMES

descrição:
- capacidade mecânica 200 a 250 quilos por hora;
dimensões (mm); diâmentro 420; altura 774; altura da porta
de saída 328
embalagem (mm); largura 640; profundidade 680; altura 840;
peso bruto 55 kg; consumo e economia: baixo consumo de
tempo quando em relação aos processos manuais de
descascar legumes; disco abrasivo facilmente removível
para limpeza.

2.150,001,00 2.150,000UN020
BECKER -

DBL-ID-1/2C
V

088

EXTRATOR DE SUCO
descrição:
- do tipo industrial. capacidade: 750 ml; tampa e caçamba:
alumínio repuxado; corpo: aço inoxidável; copo: plástico de
polipropileno; jogo de carambola (castanhas): poliestireno;
motor: ¼ hp; consumo: 0,27 kw/h; rotação 1740 rpm;
frequência: 60hz; tensão: 110/220 v (bivolt); altura
aproximada: 33 cm; peso aproximado: 3,950 kg; composto
ainda por: copo para suco, peneira para copo, 01 castanha
pequena (para limão), 01 castanha grande (para laranja),
cúpula com bica e tampa com cúpula.

179,001,00 179,000UN022

M.
FERREIRA -
(INDUSTRIA

L P)

091

EXTRATOR DE SUCO
descrição:
- do tipo industrial. capacidade: 750 ml; tampa e caçamba:
alumínio repuxado; corpo: aço inoxidável; copo: plástico de
polipropileno; jogo de carambola (castanhas): poliestireno;
motor: ¼ hp; consumo: 0,27 kw/h; rotação 1740 rpm;
frequência: 60hz; tensão: 110/220 v (bivolt); altura
aproximada: 33 cm; peso aproximado: 3,950 kg; composto
ainda por: copo para suco, peneira para copo, 01 castanha
pequena (para limão), 01 castanha grande (para laranja),

179,001,00 179,000UN022

M.
FERREIRA -
(INDUSTRIA

L P)

077
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cúpula com bica e tampa com cúpula.

FOGAO 04 BOCAS DE USO DOMESTICO - FG2

descrição:
- volume do forno: 62,3 litros; classificação energética
mesa/forno: a/b mesa; queimador normal (1,7 kw): 3;
queimador família (2 kw): 1; forno;  queimador do forno 2,4;
dimensões aproximadas: 87x51x63cm (axlxp); peso
aproximado: 28,4kg

2.685,005,00 537,000UN028
ATLAS -

(MONACO
GLASS)

095

SANDUICHEIRA ELETRICA

descrição:
- cor: branco; bandeja de resíduos: não; capacidade para 02
sanduíches; superfície antiaderente: sim; indicador luminoso
liga/desliga: sim; timer: não; porta-fio: sim; consumo (kw/h):
0,76kwh/h; alimentação: cabo de energia: 110v; funções:
grelhar e fazer sanduíches; conteúdo da embalagem: 1
sanduicheira e manual de instruções; dimensões
aproximadas do produto - cm (axlxp): 23,5x24,5x10,5cm;
peso aproximado do produto – kg: 1,1kg; garantia do
fornecedor: 12 meses; mais informações: características
técnicas: permite vários formatos de pães/ alça com trava de
segurança/ enrola cabo integrado à base.

283,503,00 94,500UN055
CADENSE -

(EASY
MEAL)

097

SANDUICHEIRA ELETRICA

descrição:
- cor: branco; bandeja de resíduos: não; capacidade para 02
sanduíches; superfície antiaderente: sim; indicador luminoso
liga/desliga: sim; timer: não; porta-fio: sim; consumo (kw/h):
0,76kwh/h; alimentação: cabo de energia: 110v; funções:
grelhar e fazer sanduíches; conteúdo da embalagem: 1
sanduicheira e manual de instruções; dimensões
aproximadas do produto - cm (axlxp): 23,5x24,5x10,5cm;
peso aproximado do produto – kg: 1,1kg; garantia do
fornecedor: 12 meses; mais informações: características
técnicas: permite vários formatos de pães/ alça com trava de
segurança/ enrola cabo integrado à base.

378,004,00 94,500UN055
CADENSE -

(EASY
MEAL)

068

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              7.130,50

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              7.130,50

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOLocal

MarcaItem

EXTRATOR DE SUCO
descrição:
- do tipo industrial. capacidade: 750 ml; tampa e caçamba:
alumínio repuxado; corpo: aço inoxidável; copo: plástico de
polipropileno; jogo de carambola (castanhas): poliestireno;
motor: ¼ hp; consumo: 0,27 kw/h; rotação 1740 rpm;
frequência: 60hz; tensão: 110/220 v (bivolt); altura
aproximada: 33 cm; peso aproximado: 3,950 kg; composto
ainda por: copo para suco, peneira para copo, 01 castanha
pequena (para limão), 01 castanha grande (para laranja),
cúpula com bica e tampa com cúpula.

3.580,0020,00 179,000UN022

M.
FERREIRA -
(INDUSTRIA

L P)

004

FILTRO PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL
descrição:
elemento filtrante de polipropileno, carvão ativado em bloco
impregnado com prata coloidal (atóxico), retém partículas e
reduz cloro, odores e sabores indesejáveis da água; vida útil
do elemento filtrante: 06 (seis) meses ou 4.000 litros vazão
nominal: 120 litros/hora vazão máxima recomendada: 120
litros/horas pressão de operação: máxima 600 kpa ii, mínima
29 kpa temperatura de operação: máxima 42 ºc ii, mínima 2
ºc retenção de partículas: classe c (= 5 a < 15 µm) redução
de cloro livre: = 75% aprovado pelo inmetro compatível com

4.800,00200,00 24,000UN026
POLICARBO

M - 7169
027
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bebedouro industrial marca/modelo: frisbel.

FOGAO TIPO INDUSTRIAL 04 BOCAS

descrição:
- fogão industrial; 4 bocas, queimadores frontais com chama
tripla e controle individual das chamas internas e externas;
queimadores traseiros com chama dupla. mesa em esmalte
antiaderente, grades e queimadores da mesa em ferro
fundido. injetor de gás horizontal e grade paneleira de
cantoneira de aço, sem forno; bandeja coletora de resíduos
e com estrutura de cantoneiras de aço. cor: chumbo.
dimensões mínimas: 90,0 (l) x 81,0 (a) x 90,0 (p) cm. manual
em português; garantia mínima de 12 meses

13.168,0016,00 823,000UN029
LAYR -

(TITANYUM
04 BCS)

006

REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA NATURAL E GELADA
IBBL RF 600
descrição:
refil de tripla filtragem: retém partículas de areia, barro,
ferrugem e sedimentos
e reduz o cloro e elimina sabores e odores indesejáveis da
água;
aprovado pelo inmetro;
refil compatível com purificador ibbl rf 600.

119,253,00 39,750UN051
POLICARBO

M - 7265
018

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              21.667,25

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              21.667,25

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

ANTROPOMETRO HORIZONTAL INFANTIL

especificações:
equipamento destinado à medição de crianças em decúbito
frontal.
fabricado em material rígido, resistente à umidade e de fácil
higienização.
deve incluir todas as peças necessárias para sua utilização.
escala numérica em centímetros, com graduação (precisão)
de 1mm.
escala numérica com no mínimo 100 cm úteis.
escala numérica com indicação de dezena (em números
maiores) a cada 10 cm.
cursor deve permitir o deslize suave e estável, mantendo
ângulo de 90 graus com a escala numérica e boa indicação
para leitura.
garantia: mínimo de 01 (um) ano.

1.614,0012,00 134,500UN001
AVANUTRI -
(AVA-146)

042

ASSENTO DE ELEVACAO PARA CRIANCA
descrição:
assento de elevação para criança de 18 (dezoito) a 36
(trinta e seis) kg, aproximadamente 04 (quatro) a 10 (dez)
anos de idade. no banco traseiro o assento ao elevar a
criança deve fazer com que o cinto de 03 (três) pontos do
carro passe pelo centro do ombro e peito e sobre os
quadris.
obs. o assento de elevação deverá estar de acordo com as
normas da resolução nº 277, de 28/05/2018, do contran
(conselho nacional de trânsito).

162,002,00 81,000UN005
T.BABY
-(6100)

058

BALANCA COM DISPLAY LCD

descrição:
- balança com display lcd de 15 mm de altura, com zeragem
automática, prato anatômico higienizável e atóxico, atende à
norma eb-2082 de 1987 da associação brasileira dos
fabricantes de brinquedos e norma européia en71-3 de 1988
sobre migração de elementos químicos em brinquedos, o que
garante a segurança dos bebês, com cálculo automático do

1.770,003,00 590,000UN006
AVANUTRI -

(AVA-13)
041
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peso do bebê.

BEBE CONFORTO/CADEIRINHA PARA AUTOMOVEL
descrição:
dispositivo de retenção para crianças do grupo 0+: de 0 a
13kg.
cinto de segurança de 3 pontos com protetores de ombro.
capota removível com sistema dupla face.
estrutura em plástico resistente com base arredondada para
balançar.
acolchoado do encosto e do assento removível com sistema
dupla face.
tecido removível e lavável.
prático para transportar o bebê.
certificado do inmetro.
garantia: 01 (um) ano para defeitos de fabricação.

434,002,00 217,000UN008
T. BABY -

MINNO
049

BEBEDOURO PURIFICADOR DE AGUA,  PRESSAO, EM INOX

descrição:
- bebedouro purificador de pressão inox possui reservatório
em aço inox, com isolamento em eps e serpentina externa,
compressor de última geração e funciona com gás
totalmente ecológico. internamente o bebedouro possui um
filtro para retenção de partículas sólidas e diminuição do
cloro, além de odores e sabores desagradáveis.
informações técnicas:
bebedouro com reservatório de 3,5 litros/rendimento de 5
litros por hora; fabricado em material: chapa galvanizada e
tampa pia em aço inox; disponível em 110 volts e 220 volts,
consumo de energia (kw/h) 1,6kw/h, duas torneiras com
água gelada. dimensões do produto (a x l x p) 110 x 37 x 29
cm;
peso aproximado 14,5 kg; certificado pelo inmetro;
1 ano de garantia.

2.552,004,00 638,000UN013
BEGEL -

(PURESTIL)
039

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.

752,002,00 376,000UN014
T. BABY -

TBCA050

FILTRO PARA BEBEDOURO IBBL - TIPO COLUNA
descrição:
elemento filtrante de polipropileno, carvão ativado em bloco
impregnado com prata coloidal (atóxico), retém partículas e
reduz cloro, odores e sabores indesejáveis da água. vida útil
do elemento filtrante: 06 (seis) meses

105,006,00 17,500UN024 POLICARBO
M - 7725

055
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aprovado pelo inmetro compatível com bebedouro de
pressão tipo coluna, marca/modelo: ibbl

FILTRO PARA BEBEDOURO IBBL/BAG 40
descrição:
elemento filtrante de polipropileno, carvão ativado em bloco
impregnado com prata coloidal (atóxico), retém partículas e
reduz cloro, odores e sabores indesejáveis da água. vida útil
do elemento filtrante: 06 (seis) meses
aprovado pelo inmetro compatível com bebedouro de
pressão tipo coluna, marca/modelo: ibbl/ bag 40

105,006,00 17,500UN025
POLICARBO

M- 7725
053

FILTRO PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL
descrição:
elemento filtrante de polipropileno, carvão ativado em bloco
impregnado com prata coloidal (atóxico), retém partículas e
reduz cloro, odores e sabores indesejáveis da água; vida útil
do elemento filtrante: 06 (seis) meses ou 4.000 litros vazão
nominal: 120 litros/hora vazão máxima recomendada: 120
litros/horas pressão de operação: máxima 600 kpa ii, mínima
29 kpa temperatura de operação: máxima 42 ºc ii, mínima 2
ºc retenção de partículas: classe c (= 5 a < 15 µm) redução
de cloro livre: = 75% aprovado pelo inmetro compatível com
bebedouro industrial marca/modelo: frisbel.

192,008,00 24,000UN026
POLICARBO

M - 7169052

FILTRO PARA BEBEDOURO MASTERFRIO
descrição:
elemento filtrante de polipropileno, carvão ativado em bloco
impregnado com prata coloidal (atóxico), retém partículas e
reduz cloro, odores e sabores indesejáveis da água. vida útil
do elemento filtrante: 06 (seis) meses
aprovado pelo inmetro compatível com bebedouro de
pressão tipo coluna, marca/modelo: masterfrio  mf – 40 inox.

105,006,00 17,500UN027
POLICARBO

M - 7725
054

FOGAO 04 BOCAS DE USO DOMESTICO - FG2

descrição:
- volume do forno: 62,3 litros; classificação energética
mesa/forno: a/b mesa; queimador normal (1,7 kw): 3;
queimador família (2 kw): 1; forno;  queimador do forno 2,4;
dimensões aproximadas: 87x51x63cm (axlxp); peso
aproximado: 28,4kg

1.074,002,00 537,000UN028
ATLAS -

(MONACO
GLASS)

040

REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA - LATINA PA 335
descrição:
o refil proporciona 3 estágios de filtragem:
pld inicial: para filtragem física, como partículas sólidas,
barro, ferrugem, limo e redução de acidez da água por
conter dolomita em sua composição, e sua cadeia de
polímeros aglomerados proporciona maior filtração e
clarificação da água.
carvão ativado: elimina cloro, cloraminas, fenóis, algas,
inseticidas, pesticidas, gosto, odor e reduz matéria orgânica,
inibindo a proliferação de bactérias no interior do filtro, por
estar impregnado com prata coloidal, possui granulometria
adequada que proporciona excelente filtração de
contaminantes químicos da água.
pld polidor: polimento, clarificação final da água, regula o ph
através da dolomita em sua composição. último estágio por
onde passa a água, deixando-a mais leve e cristalina, pronta
para beber e proporcionar mais saúde. vida útil do refil, 06
(seis) meses ou 3.000 litros de água.
aprovado pelo inmetro
compatibilidade: latina de torneiras, purificadores pa335.

210,006,00 35,000UN050
POLICARBO
M - (7261)

056

REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA NATURAL E GELADA
IBBL RF 600
descrição:
refil de tripla filtragem: retém partículas de areia, barro,
ferrugem e sedimentos
e reduz o cloro e elimina sabores e odores indesejáveis da
água;
aprovado pelo inmetro;

238,506,00 39,750UN051
POLICARBO

M - 7265
051
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refil compatível com purificador ibbl rf 600.

REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA, VAZÃO MÍNIMA DE
4,4 LITROS/HORAS
descrição:
refil de tripla filtragem/purificação, com vida útil mínimo de
3000 litros ou 06 (seis) meses. pld inicial: para filtragem
física, como partículas sólidas, barro, ferrugem, limo e
redução de acidez da água por conter dolomita em sua
composição, e sua cadeia de polímeros aglomerados
proporciona maior filtração e clarificação da água.
carvão ativado: elimina cloro, cloraminas, fenóis, algas,
inseticidas, pesticidas, gosto, odor e reduz matéria orgânica,
inibindo a proliferação de bactérias no interior do filtro, por
estar impregnado com prata coloidal, possui granulometria
adequada que proporciona excelente filtração de
contaminantes químicos da água.
pld polidor: polimento, clarificação final da água, regula o ph
através da dolomita em sua composição. último estágio por
onde passa a água, deixando-a mais leve e cristalina, pronta
para beber e proporcionar mais saúde.
aprovado pelo inmetro - refil original compatível com
purificador de água, marca/modelo: begel/purestil.

105,006,00 17,500UN052
POLICARBO

M - 7734
060

SANDUICHEIRA ELETRICA

descrição:
- cor: branco; bandeja de resíduos: não; capacidade para 02
sanduíches; superfície antiaderente: sim; indicador luminoso
liga/desliga: sim; timer: não; porta-fio: sim; consumo (kw/h):
0,76kwh/h; alimentação: cabo de energia: 110v; funções:
grelhar e fazer sanduíches; conteúdo da embalagem: 1
sanduicheira e manual de instruções; dimensões
aproximadas do produto - cm (axlxp): 23,5x24,5x10,5cm;
peso aproximado do produto – kg: 1,1kg; garantia do
fornecedor: 12 meses; mais informações: características
técnicas: permite vários formatos de pães/ alça com trava de
segurança/ enrola cabo integrado à base.

378,004,00 94,500UN055
CADENSE -

(EASY
MEAL)

044

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              9.796,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              9.796,50

RFL COMERCIAL LTDA:                        38.594,25
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