
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 000060/2020 - 26/11/2020 - Processo Nº 000722/2020

Vencedor JOSE DO CARMO ESPIRITO SANTO DO PINHAL-ME

CNPJ 68.343.557/0001-69

Endereço RUA RACHID ELIAS SOBRINHO, 442 - DISTRITO INDUSTRIAL - ESPIRITO SANTO DO PINHAL - SP - CEP: 13990000

Contato (19) 3651-1970

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00002Lote

Marca

MESA PROVA DE CAFÉ COMPLETA, COM CUSPIDEIRA,
BANQUETA E BANDEJA EM INOX mesa prova de café
completa , com cuspideira, banqueta e bandeja em inox -
mesa giratória para prova de café, tampo em granito,
dimensões: diâmetro aproximado de 1,10 a 1,40 m x 0,02
m de largura, altura aproximada de 0,90 m; base em ferro
fundido, corpo (estrutura) em aço carbono; suporte
central de pedra, fabricado em ferro fundido com sistema
giratório sobre rolamentos; suporte para xícara para lavar
colher; peso liquido aproximado de 125 kg, na cor azul ou
cinza andorinha.
com cuspideira em aço inox; com bojo interno para cuspir
os resíduos dos descartes na hora da prova do café;
dimensões: diâmetro de 0,35 m e altura mínima de 0,50 m.
com banqueta giratória compondo-se de 1 base em ferro
fundido, 1 corpo (estrutura) em aço carbono e 1 assento
giratório em madeira, 280 mm de diâmetro x 550 mm de
altura total aproximadamente.
com bandeja triangular para retirada do café do torrador e
análise dos provadores; fabricado em aço inox, com porta
etiquetas.
garantia mínima de 1 ano.

7.550,001 7.550,0000UND.003237000003

Total do Lote:  7.550,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00003Lote

Marca

PENEIRAS DE AMOSTRA conjunto com 15 peneiras de
amostra
peneira de classificação de café, confeccionada em
quadro de madeira com chapa interna perfurada de aço
carbono, em medidas especificas para as classificações:
1 moca 9/13 + fundo, f. redondo 9/18 + fundo; 200mm
largura x 300 mm comprimento x 0,40 mm altura.
garantia mínima de 1 ano.
conjunto com 15 peneiras de amostra
peneira de classificação de café, confeccionada em
quadro de madeira com chapa interna perfurada de aço
carbono, em medidas especificas para as classificações:
1 moca 9/13 + fundo, f. redondo 9/18 + fundo; 200mm
largura x 300 mm comprimento x 0,40 mm altura.
garantia mínima de 1 ano.

1.850,001 1.850,0000CONJ003237200004

Total do Lote:  1.850,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00006Lote

Marca

TORRADOR COM 4 BOCAS torrador com 4 bocas  para
provas com moinho, compõe-se de 4 tambores rotativos
para torra, com capacidade de 300 g por boca,4
termômetros analógicos, 1 moinho, 4 queimadores a gás,
1 mangueira dos queimadores à gás, 1 válvula de gás, 1
ventilador para resfriamento, 1 motor elétrico de 1/3

10.600,001
10.600,000

0
UND.003237100005
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO
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Vencedor JOSE DO CARMO ESPIRITO SANTO DO PINHAL-ME

CNPJ 68.343.557/0001-69

Endereço RUA RACHID ELIAS SOBRINHO, 442 - DISTRITO INDUSTRIAL - ESPIRITO SANTO DO PINHAL - SP - CEP: 13990000

Contato (19) 3651-1970

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00006Lote

Marca

cv/110-220 volts, 5 bandejas em aço inox e 1 painel
composto de 4 reguladores de gás e 1 chave liga/desliga.
garantia mínima de 1 ano

Total do Lote:  10.600,00

Total Geral do Fornecedor:  20.000,00
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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 000060/2020 - 26/11/2020 - Processo Nº 000722/2020

Vencedor TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA

CNPJ 05.291.541/0001-30

Endereço RUA DOS OPERARIOS, 148 - BARRA FUNDA - SÃO PAULO - LEME - SP - CEP:

Contato (19) 3571-1885

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00004Lote

Marca

SELADORA DE EMBALAGENS seladora - seladora de
embalagens bivolt; mandíbula pedal convencional máquina
de soldar embalagens e películas plásticas, fabricada com
matérias primas de qualidade e técnica simples de
operação.
estrutura reforçada em tubo metalon e tampo de aço com
pintura epóxi.
mesa de apoio regulável em aço inox.
funcionamento baseado no princípio de aplicação
simultânea de pressão e calor: a pressão feita pelo pedal
e calor através de resistências tubulares.
pirômetro com regulagem até 300ºc que mantenha a
temperatura desejada.
mordentes em aço com banho de cromo.
datadores opcionais.
placa de proteção em aço inox para segurança das mãos
do operador.
chave seletora de voltagem 110/220v.
acompanhada de escova de aço para limpeza dos
mordentes, exceto versões com teflon nos mordentes.
garantia de 01 ano.
mordente horizontal 2 datadores,  resultando em 1 solda
de 14mm estriada em sentido horizontal, possuir 2
aberturas para datadores.
aplicações:
espessuras até 0.40mm (baixa/média) em:bopp / bopp
perolizado (biorientado polipropileno), pet (politereftalato
de etileno/poliéster), metalizada / laminada / aluminizada.
tipo: almofada, sanfonada, pouch e stand pouch, para
embalagens de café.
garantia mínima de 01 ano

3.460,001 3.460,0000UND.003237700007

Total do Lote:  3.460,00

Total Geral do Fornecedor:  3.460,00
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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 000060/2020 - 26/11/2020 - Processo Nº 000722/2020

Vencedor OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ 25.462.154/0001-26

Endereço AVENIDA PARANA, 4653 - SANTA CANDIDA - CURITIBA - PR - CEP:

Contato (41) 3088-8083

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00007Lote

Marca

TORRADOR CONJUNTO torrador conjunto - torrador
conjunto com capacidade de 15 kg por torra; material de
fabricação em chapa galvanizada, pintura eletrostática na
cor preta micro-texturizada, motor 1/4 cv – 110/220 volts,
capacidade aproximada por torra 15 kg (60 kg/h),
combustível glp, painel de controle, termômetro para
controle temperatura do grão de café, isolamento térmico
de alta capacidade para maior aproveitamento do calor,
chaminé com diâmetro aproximado de 180mm; resfriador,
material de fabricação em chapa galvanizada, pintura
eletrostática na cor preta micro-texturizada, tempo de
resfriamento inferior a 1 minuto, motores 1/4 cv e 1/2 cv –
110/220 volts, acionamento elétrico do mexedor do
resfriador, mexedor com raspadores de silicone e
descarga automática, coletor de palículas, chaminé com
diâmetro aproximado de 150mm.
garantia mínima de 1 ano.

63.933,331
63.933,330

0
UND.003237500006

Total do Lote:  63.933,33

Total Geral do Fornecedor:  63.933,33

Total Geral:  87.393,33
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