
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 Presencial Nº 000020/2022 - 13/04/2022 - Processo Nº 003616/2021

Vencedor BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME

CNPJ 02.222.018/0001-63

Endereço RUA CATARINA ELLER, 710 - CENTRO - ALTO JEQUITIBÁ - MG - CEP: 36976000

Contato (33) 3343-1134

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00001Lote

Marca

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.

1.755,0010 175,5000UN0031536

TAYLOR
/

MADEIRA
00063

Total do Lote:  1.755,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00006Lote

Marca

ASPIRADOR DE AGUA E PO
aspirador de água e pó, potência de 1200w tensão de
110v ou bivolt com 4 bocais para: piso, estofados, cantos
e frestas e bocal escova, com 2 tubos prolongadores, 3
níveis de filtragem, acionamento por pedal, saco coletor
de pó em tecido, com alça e rodas para transporte,
enrolador automático de fio porta fio, mangueira de
sucção flexível medindo 1,5m, indicador de coletor cheio,
reservatório de pó de 1,2 litros, cabo elétrico de 4.4m.
dimensões: 29 cm de altura x 24 cm de largura x 33 cm de
profundidade. manual em português, garantia mínima de
12 meses. o produto deve ser novo, não aceitamos
reformados, ecológicos ou similares.

7.766,0022 353,0000UN0033332

ELECTR
OLUX /
ACQUA
POWER

00003

Total do Lote:  7.766,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00014Lote

Marca

BEBEDOURO DE MESA
descrição:
- elétrico; gabinete injetado em pp de alta resistência;
gabinete injetado em pp branco; uma torneira para água
natural e outra para água gelada; rendimento 3,8 litros
horas; reservatório de 3 litros; nas opções de 127 volts;
consumo de energia mensal aproximado de 5,5 kwh; para
uso com garrafões de 10 ou 20 litros.

6.010,0010 601,0000UN0014807
LIBELL/

ACQUAF
LEX

00009

Total do Lote:  6.010,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00016Lote

Marca

1



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 Presencial Nº 000020/2022 - 13/04/2022 - Processo Nº 003616/2021

Vencedor BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME

CNPJ 02.222.018/0001-63

Endereço RUA CATARINA ELLER, 710 - CENTRO - ALTO JEQUITIBÁ - MG - CEP: 36976000

Contato (33) 3343-1134

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00016Lote

Marca

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.

9.926,0014 709,0000UN0030712
EOS /

EPE015
00011

Total do Lote:  9.926,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00020Lote

Marca

CAIXA AMPLIFICADORA / ALTO FALANTE DE 15"
descrição:
- driver cerâmico; pot. rms:150w; pot. mus: 1250w;
canais: 06
canal 1: entrada para guitarra, violão ou cavaquinho e
outros instrumentos. com entrada de alto e baixo ganho, e
controle de volume e efeito (overdrive); canal 2: canal de
entrada específico para contrabaixo. com entrada de alto
e baixo ganho, controle de volume e bright (médios e
médios-agudos); canal 3: canal de entrada específico
para teclados com 2 entradas e controle de volume; canal
4: canal de entrada específico para 2 microfones com 2
entradas e controle de volume; canal 5: canal de entrada
específico para 2 microfones com 2 entradas e controle
de volume; canal 6: canal de entrada específico para cd,
md, tape-deck, saída de linha, computador, etc com 2
entradas rca (stéreo) e controle de volume; dimensões -
(lxaxp) : 60x79x32; máster: equalizador de 2 vias, graves
100 hz +/- 12 db e agudo 10 khz +/12 db; autovolt -
permite operação em qualquer tomada de 90 a 240 vac;
fusível de proteção externo; dimensões - (lxaxp) 53 x
65x26 cm.

5.510,005 1.102,0000UN0028156
MULTILA

SER /
SP396

00013

Total do Lote:  5.510,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00031Lote

Marca

FOGAO 04 BOCAS DE USO DOMESTICO - FG2
descrição:

10.656,0016 666,0000UN0027400
ATLAS /
COLISIU

00024

2



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
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Vencedor BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME

CNPJ 02.222.018/0001-63

Endereço RUA CATARINA ELLER, 710 - CENTRO - ALTO JEQUITIBÁ - MG - CEP: 36976000

Contato (33) 3343-1134

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00031Lote

Marca

- 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

M

Total do Lote:  10.656,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00045Lote

Marca

LIQUIDIFICADOR TIPO INDUSTRIAL - CAPACIDADE 4
LITROS
descrição:
- liquidificador; modelo: industrial; capacidade do copo: 4 l;
material do copo: aco inoxidavel; base do copo: aco
inoxidavel; lamina: aco inox, 4 cortes; velocidade: controle
eletronico + pulsar; potencia: 0,5cv; cor: natural; tipo de
garantia: balcao; garantia: minimo de 6 meses; unidade de
fornecimento: unidade

8.700,0015 580,0000UN0018205

METAL
FERREIR

A /
MFLBR4

00037

Total do Lote:  8.700,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00046Lote

Marca

MAQUINA DE LAVAR - CAPACIDADE 15KG
descrição:
- tipo de lavadora: top load com sistema de lavagem por
agitação; tipo de painel: mecânico; tipo de água: fria; tipo
de abertura: superior; dispenser em gaveta, com tamanho
ideal para as quantidades de sabão, amaciante e
alvejante
lava edredons king size; sensor automático de carga de
roupas: sistema id system; tampa de vidro temperado:
permite total visualização do processo de lavagem
cesto de inox: maior capacidade pelo mesmo espaço em
sua lavanderia; sistema de suspensão: molas helicoidais
visualizador das etapas de lavagem: leds indicam em qual
parte do processo da lavagem a lavadora está
adicionar roupa: o sistema id system permite que você
adicione mais roupas durante a lavagem, ajustando os
movimentos do agitador e se for necessário identifica a
necessidade de colocar mais água; pés niveladores;
alças laterais; tipo de agitador: agitador de dupla ação;
trava de segurança: possui trava de segurança que é
acionada; antes da centrifugação, permitindo que a tampa
seja aberta apenas 60 segundos após a parada do cesto;
seleção de tipo e cor de roupa; enxágue com opção de
enxágue extra; silenciosa; multicapacidade: lava de 1 a
15,1 kg; travas de segurança na centrifugação; id system
4.0; nível automático de água; id move; agitador multiação;
funções: 35 programas de lavagem (pesada, branca,
edredom, lençol, colorida, delicada, rápido, etc.), 6 opções
de ciclos ecológicos exclusivos e a única com nível

38.252,8020 1.912,6400UN0021608
COLORM

ARQ /
LCA15

00038
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO
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Vencedor BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME

CNPJ 02.222.018/0001-63

Endereço RUA CATARINA ELLER, 710 - CENTRO - ALTO JEQUITIBÁ - MG - CEP: 36976000

Contato (33) 3343-1134

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00046Lote

Marca

automático de água (só lava, só enxágua, só centrifuga,
só lava e enxágua, só lava e centrifuga, só enxágua e
centrifuga), 5 níveis de água (automático, máximo, alto,
médio, mínimo), 5 tipos de molho (pouco suja, normal, suja,
muito suja, automático)
material: gabinete de aço galvanizado, cesto de inox,
tampa de vidro temperado; dados técnicos voltagem: 110
v; frequência: 60 hz; pressão estática: de 80 a 250 kpa
consumo médio de energia: 0,33 kwh / ciclo; consumo
aproximado de água: 15,5 litros / kg de roupa; capacidade
de roupa seca: 15,1 kg; centrifugação: 670 rpm;
classificação energética: a.

Total do Lote:  38.252,80

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00053Lote

Marca

PURIFICADOR DE AGUA; NATURAL E GELADA;
CAPACIDADE DE VAZAO DE EM MEDIA: 40 A 60 LITROS
POR HORA
descrição:
- purificador de água; natural e gelada; sistema de
filtragem e purificação de água com no minimo duas
câmaras; seis estágios de purificação; vida útil do
aparelho filtrante: 6500 litros aproximadamente;
capacidade de vazão de em média: 40 a 60 litros por
hora; água gelada para atender de 30 a 50 pessoas;
temperatura média de saída de água: 7 a 9°c; refrigerado
a motor utizando gás ecologicamente correto; sistema
contra vazamento; dimensões aproximadas: 26 x 42 x 28
(a x l x p); tensão: 127v; acionamento eletrônico do fluxo
de água para substituição das câmaras; suporte de
copos; garantia de 12 meses, on site, instalação inclusive
(contemplando obra civil se necessário)

5.184,207 740,6000UN0030706
LIBELL /
PRESS

00045

Total do Lote:  5.184,20

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00059Lote

Marca

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.

1.717,0017 101,0000UN0027885

AGRATT
O /

BLACK5
A

00050

4



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 Presencial Nº 000020/2022 - 13/04/2022 - Processo Nº 003616/2021

Vencedor BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME

CNPJ 02.222.018/0001-63

Endereço RUA CATARINA ELLER, 710 - CENTRO - ALTO JEQUITIBÁ - MG - CEP: 36976000

Contato (33) 3343-1134

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00063Lote

Marca

Total do Lote:  1.717,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00063Lote

Marca

VENTILADOR DE TETO 3 PAS
descrição:
- utiliza 1 lâmpada incandescente; pás em plástico;
funções: exaustor e ventilador. especificações técnicas:
cor: branco; quantidade de pás: 3; potência: 115w; 3
velocidades; voltagem: 110v ; área de ventilação: 16m².
conteúdo da embalagem: 1 ventilador; manual; certificado
de garantia; altura aproximada: 45cm; diâmetro
aproximado: 105cm; peso líquido aproximado do produto:
5kg; garantia do fornecedor: mínima 12 meses

17.880,00120 149,0000UN0022324
VENTISO

L /
PREMIUM

00054

Total do Lote:  17.880,00

Total Geral do Fornecedor:  113.357,00
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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 Presencial Nº 000020/2022 - 13/04/2022 - Processo Nº 003616/2021

Vencedor GABRIELA HUBNER SILVERIO ME

CNPJ 12.642.623/0001-47

Endereço AVENIDA MANOEL LUIZ TRINDADE, 98 - BOA ESPERANÇA - IBATIBA - ES - CEP: 29395000

Contato (28) 9900-0207

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00007Lote

Marca

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).

754,607 107,8000UN0032314

VOYAG
E

BOOSTE
R ELIVA

00004

Total do Lote:  754,60

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00013Lote

Marca

BEBEDOURO DE COLUNA - AGUA GELADA E NATURAL
descrição:
- acomoda garrafões de 10 e 20 litros; aprovado pelo
inmetro; capacidade de refrigeração: 5,2 l/h; cor: branco;
reservatório de água em plástico injetado atóxico com
serpentina externa; gabinete em abs com proteção
ultravioleta (não fica amarelado com o passar do tempo) e
chapa eletrozincada pintada ou aço inox 430; gás r134a
inofensivo à camada de ozônio; sistema de refrigeração
balanceado; torneiras totalmente desmontáveis e de fácil
substituição; garantia de 01 ano.

14.582,5019 767,5000UN0017106
ESMALT
EC EG

C35BL27
00008

Total do Lote:  14.582,50

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00024Lote

Marca

ESTERILIZADOR DE MAMADEIRA PARA MICROONDAS
com certificação de segurança do inmetro; gênero:
unissex; material/composição: plástico (propileno); atóxico
lavável bpa free - livre de bisfenola; garantia de 03
meses.
informações adicionais: esteriliza por meio do vapor em
aproximadamente em 5 minutos e as mamadeiras ficam
esterilizadas por 24 horas; com grade-suporte com
função de escorredor ao ser removida da base,
facilitando a secagem dos produtos; com capacidade de
até 4 mamadeiras.
itens inclusos: 01 esterilizador de mamadeira para
microondas; 01 pinça.

3.906,0020 195,3000UN0032379
LILLO

4194/06
00017

Total do Lote:  3.906,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00032Lote

Marca

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

24.843,0021 1.183,0000UN0028335
METALF
OUR PS

00025
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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 Presencial Nº 000020/2022 - 13/04/2022 - Processo Nº 003616/2021

Vencedor GABRIELA HUBNER SILVERIO ME

CNPJ 12.642.623/0001-47

Endereço AVENIDA MANOEL LUIZ TRINDADE, 98 - BOA ESPERANÇA - IBATIBA - ES - CEP: 29395000

Contato (28) 9900-0207

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00032Lote

Marca

esmaltada, 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

Total do Lote:  24.843,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00033Lote

Marca

FORNO A GAS INDUSTRIAL COM BASE - forno a gás -
produzido em aço galvanizado -02 prateleiras reguláveis
e removíveis - registro em 5 posições - pintura
eletrostática a pó que resiste à alta temperatura - tampa
com vidro - revestido internamente com lã de vidro,
proporcionando maior isolação térmica - capacidade
mínima do forno: 106 litros - os pés acompanham o
produto. - manual em português - dimensões
aproximadas: altura: 1,30 m - largura: 60 cm -
profundidade: 70cm - garantia 12 meses

25.880,0020 1.294,0000UN0032291
TRON

GRAFITE
5

00026

Total do Lote:  25.880,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00048Lote

Marca

MICROFONE COM FIO PROFISSIONAL - corpo metálico
com pintura de alta resistência
- globo metálico com pintura de alta resistência
- cabo coaxial blindado com cinco metros
- peso: 235g (microfone)
23953
características gerais:
- acessório incluso: suporte para microfone sp 58
- chave on-off

especificações técnicas
- cápsula dinâmica com ímã de neodímio
- resposta de frequência: 50hz a 15khz
- impedância: baixa 350?/alta 5k?
- sensibilidade a 1 khz: em baixa impedância 2,1 mv/pa
(-56dbv/pa)
em alta impedância 6,3 mv/pa (-44dbv/pa)
- conectores: p10 (6,3 mm) e xlr 3 pinos (tipo cannon)
- diagrama polar: cardióide
- fase: uma pressão positiva no diagrama produz uma
tensão positiva no pino 2 em relação ao pino 3 do
conector

3.210,0015 214,0000UN0027952
LESON
LS58

00040

Total do Lote:  3.210,00

Total Geral do Fornecedor:  73.176,10
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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 Presencial Nº 000020/2022 - 13/04/2022 - Processo Nº 003616/2021

Vencedor K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ 09.251.627/0001-90

Endereço AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 88 - PARQUE INDUSTRIAL - ARACATUBA - SP - CEP: 29040570

Contato (18) 3621-2782

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00009Lote

Marca

BALANCA ELETRONICA CARGA MAXIMA 200KG
descrição:
- fabricada em aço carbono ou inoxidável; pintura
eletrostática de alto brilho; célula de carga central
totalmente eletrônica; piso de borracha antiderrapante;
régua antropométrica com escala de 1.00 a 2.00 m;
função de zero e tara; indicador de pesagem em aço
inoxidável; altura total da balança: 1,30m; ideal para
hospitais, clínicas médicas, farmácias, drogarias; peso
total de 22kg com embalagem 26kg pés em poliuretano
articuláveis com regulagem de altura; alimentação:
bivolt85 e 250 vca, com protetores; alça de fixação do
indicador em aço inoxidável; carga máxima: 200kg

11.000,0010 1.100,0000UN0032316
LIDER/P2

00C
00069

Total do Lote:  11.000,00

Total Geral do Fornecedor:  11.000,00

Total Geral:  197.533,10
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