
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000119/2021

SUELY HUBNER DE MIRANDA

CNPJ:  42.227.100/0001-03

AVENIDA MANOEL LUIZ TRINDADE, 150 - BOA ESPERANÇA - IBATIBA - ES - CEP: 29395000

ANEXO - TERMO Nº 000119/2021 -  SEQUÊNCIA  N°000003020

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000047/2021 001734/2021

00006 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00573 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSLocal

MarcaItem

ALCA PRE-FORMADA DE SERVICO (APS) PARA RAMAL
25 MM
utilizada principalmente na ancoragem dos cabos ou fios de
alumínio ca/caa nus e à fixação do neutro do cabo multiplex,
utilizado em ramais de serviço. fabricada a partir de fios de
aço galvanizado ou aço galvanizado revestido de alumínio, o
qual deve ser indicado com as letras ra após o código
principal. pode ser feita de aço galvanizado revestido de
cobre, recebendo as letras rc após o código principal, ou
fabricada em liga de cobre indicando o número 3 no lugar do
primeiro digito. com material abrasivo na parte interna para
melhorar o agarramento sobre o cabo.

1.320,000400,00 3,3000UN002 ATILIOS002

ALCA PRE-FORMADA DE SERVICO (APS) PARA RAMAL
35 MM
utilizada principalmente na ancoragem dos cabos ou fios de
alumínio ca/caa nus e à fixação do neutro do cabo multiplex,
utilizado em ramais de serviço. fabricada a partir de fios de
aço galvanizado ou aço galvanizado revestido de alumínio, o
qual deve ser indicado com as letras ra após o código
principal. pode ser feita de aço galvanizado revestido de
cobre, recebendo as letras rc após o código principal, ou
fabricada em liga de cobre indicando o número 3 no lugar do
primeiro digito. com material abrasivo na parte interna para
melhorar o agarramento sobre o cabo.

1.377,000300,00 4,5900UN003 ATILIOS003

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS:              2.697,000

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS:              2.697,000

SUELY HUBNER DE MIRANDA:                        2.697,000

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140
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