
PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Eletrônico Nº 000055/2020 - 17/11/2020 - Processo Nº 002011/2020

Vencedor PEDRO G.FERNANDES

CNPJ 08.945.027/0001-69

Endereço RUA TREZE DE MAIO, 129 - CENTRO - ESPIRITO SANTO DO PINHAL - SP - CEP: 29500000

Contato (19) 3651-1040

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00001Lote

Marca

CAIXA TENOR ARO DUPLO descrição:
- confeccionado com 6 folhas maciças, de lyptus,
(eucalipto alterado geneticamente, com densidade 50%
superior ao eucalipto natural, com o total 8 mm de
espessura após finíssimo lixamento). a borda do tambor
com superfície uniforme em 45º cuidadosamente lixada, b
- na cor branca ou preta, com a face interna: parede
uniforme com finíssimo lixamento e impermeabilização,
a2-face externa: revestido com lâmina resinada escovada
nas cores:  laqueado finíssimo e processos de
laqueação. b-sistema de afinação: b1- 12, detalhes: com
01 suporte para pratos, acoplados em base ao aro,
contendo cada 01 prato para ataque. afinações
individuais superiores e 12 afinações individuais
inferiores interligados por longarina de alumínio e porcas
de aço b2- parafusos de afinação: em aço e cromados,
nas medidas e formato do padrão universal de baterias e
instrumentos de percussão marciais profissionais
(cabeça quadrada e rosca 7/32”). b3-aros:  2 aros na
parte superior, com “aro duplo” e 1 aro na   parte inferior
com aros   fabricados em alumínio (liga especial de
engenharia) e torneados, aros com acabamento
eletrostático de poliéster cor titânio. c-sistema de
automático: com pele resposta, com dupla regulagem e
acionamento, de zamak e aço com encaixes e
deslizamentos suaves e precisos. esteira f com “16” fios
de nylon, com afinação sensitiva individual. d-
(profundidade e diâmetro em polegada, espessura em
milímetro) diâmetro 14 profundidade 12’ espessura
8mm, quantidade de afinações 12, especial de duplo filme
de poliéster e manta de kevlar. e-2: resposta: filme de
poliéster cristal com 75 micros de espessura. f- colete:
com perfis de alumínio (liga de engenharia), acabamento
em pintura eletrostática com resina epóxi e revestido com
borracha sintética (eva) com 10 mm. de espessura nas
ombreiras e apoio abdominal, regulagem livre de abertura
(inclinação), tripla regulagem de altura,. acompanhados
ambos de bag em courino ou similar com zíper e
almofadas.

24.900,0010 2.490,0000UN0032732
AFAH

FM
00001

Total do Lote:  24.900,00

Total Geral do Fornecedor:  24.900,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Eletrônico Nº 000055/2020 - 17/11/2020 - Processo Nº 002011/2020

Vencedor CLEBER NASCIMENTO DA ROSA

CNPJ 11.142.525/0001-88

Endereço RODOVIA PREFEITO JOAO LUIZ DA SILVA, 68 - COSTA DO RIO MAMPITUBA - PASSO DE TORRES - SC - CEP:

Contato (51) 3731-7233

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00003Lote

Marca

PRATOS MARTELADOS 14 POLEGADAS descrição:
- modelo: concertband;
- martelado;
- material: metal nobre;
- cor: dourada polida;
-  acompanhado de bag com zíper.

960,002 480,0000PAR0032738
KRESTY
CYMBAL

S
00004

Total do Lote:  960,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00004Lote

Marca

PRATOS MARTELADOS 16 POLEGADAS descrição:
- modelo: concertband;
-  martelado;
-  material: metal nobre;
- cor: dourada polida;
- acompanhado de bag com zíper.

1.100,002 550,0000PAR0032737
KRESTY
CYMBAL

S
00003

Total do Lote:  1.100,00

Total Geral do Fornecedor:  2.060,00

Total Geral:  26.960,00
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