
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000076/2018

RFL COMERCIAL LTDA

CNPJ:  01.260.374/0001-09

RUA SÃO SEBASTIÃO, 01 - SANTA CECÍLIA - CARIACICA - ES - CEP: 29147511

ANEXO - TERMO Nº 000076/2018 -  SEQUÊNCIA  N°000002101

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000014/2018 001505/2017

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00577 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOLocal

MarcaItem

BACIA DE ALUMINIO 50 CM DE DIAMETRO

descrição:
- em alumínio, 50 cm de diâmetro, redonda, acondicionada de
forma adequada com dados de identificação do
produto/fabricante.

44,172,00 22,08UN002 S. JORGE094

BANDEJA RETANGULAR GRANDE COM ALCA

descrição:
- bandeja; material: alumínio; acabamento: com brilho;
formato: retangular; alca: com alca; largura:
aproximadamente: 275mm; comprimento: 400 mm;
unidade de fornecimento: unidade

138,006,00 23,00UN007 G.INOX097

CACAROLA DE ALUMINIO FUNDIDO N  40

descrição:
- com 40 cm de diâmetro, capacidade para 19 litros, com
duas alças 51,5 cm em madeira, presas com aluminio e dois
rebites, rebatidos em cada cabo, com tampa de alumínio
polido,
pegador da tampa marrom em plastico baquelite (aguenta
calor), espessura do aluminio: 2mm, aluminio polido por fora
e escovado por dentro; peso de 3,9 cm.

110,531,00 110,53UN009 ARARY098

CANECA EM VIDRO TRANSPARENTE

descrição:
- caneca para aluno em vidro temperado;
incolor/transparente; com alca no mesmo material que
proporcione seguranca para o manuseio; dimensoes aprox.:
capacidade 330 ml; altura10 cm; diâmetro da boca 8 cm;
espessura 3 mm; paredes internas e externas lisas sem
reentrâncias ou ressaltos; unidade de fornecimento:
unidade.

250,0050,00 5,00UN014 ASPEN100

FACA EM ACO INOX N  7

descrição:
- lâmina, com fio serrilhado, cabo de polipropileno, dimensões
(compr. x larg. x alt.) 20x67x380 mm; espessura: 1,2 mm.

50,405,00 10,08UN034 DISSOLE107

FACA EM INOX 3MM

descrição:
- faca; utilizacao: mesa; material do corpo: aco inoxidavel;
tam. minimo 20cm; espessura: 3 mm; material do cabo: aco
inoxidavel; decoracao: sem decoracao.

23,8010,00 2,38UN034 BACKER108

FACA EM INOX N  3,5

descrição:
- faca nº 3,5  em aço inox, para cortar legumes; medidas
aproximadas: altura20 cm; largura 3 cm; profundidade 3 cm.

13,305,00 2,66UN034 DISSOLE109
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GARFO DE MESA EM ACO INOX

descrição:
- garfo; tipo: mesa; materia-prima: corpo e cabo em aco inox;
acabamento: polido; cor corpo: natural; dimensão: mínimo 19
cm; unidade de fornecimento: conjunto de 12 peças.

22,542,00 11,27CJ039 MADRID112

JOGO DE XICARAS 18 PECAS

descrição:
- para servir café, sendo 06 pires para xícara, 06 xícaras,
06 colheres para café, medidas aproximadas: 400 x 270 x
478 mm,
- peso líquido 1,17kg, peso bruto 1,49kg.

136,323,00 45,44JG045 DURALEX120

TABUA EM POLIETILENO TAMANHO 50X30CM

descrição:
- tabua para cortes de carnes, fabricado em
plástico(polietileno) atóxico, impermeável  e de fácil
higienização, evita proliferação de bactérias e não contamina
os alimentos.

81,002,00 40,50UN057 FUTURA130

TABULEIRO DE ALUMINIO RESISTENTE - TAMANHO MEDIO

descrição:
- tabuleiro de alumínio resistente, para uso em fornos,  com
as dimensões aproximandas: 40 cm (comp.) x 20 cm (larg.) x
4 cm (alt.).

29,402,00 14,70UN058 S. JORGE131

VASILHAME DE PLASTICO COM TAMPA E TRAVA

descrição:
- capacidade aproximada: 56 litros

44,001,00 44,00UN062 UNINGET134

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              943,45

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              943,45

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOLocal

MarcaItem

GARFO DE MESA EM ACO INOX

descrição:
- garfo; tipo: mesa; materia-prima: corpo e cabo em aco inox;
acabamento: polido; cor corpo: natural; dimensão: mínimo 19
cm; unidade de fornecimento: conjunto de 12 peças.

56,355,00 11,27CJ039 MADRID054

JOGO DE XICARAS 18 PECAS

descrição:
- para servir café, sendo 06 pires para xícara, 06 xícaras,
06 colheres para café, medidas aproximadas: 400 x 270 x
478 mm,
- peso líquido 1,17kg, peso bruto 1,49kg.

227,205,00 45,44JG045 DURALEX053

SUPORTE PAPEL TOALHA INTERFOLHADA 2 DOBRAS

descrição:
- dispenser para uso de papel toalha interfolhado com 2 ou 3
dobras; capacidade minima de ate 300 folhas, tipo:
22cmx20,5cm; material em plastico abs, alta resistencia e
baixa densidade; cor: frente branco, base cinza, bege ou
branco; sistema de abertura: travas laterais, tipo pressao,
podendo ser fixado em parede atraves de sistema anti-furto,
com buchas, expansiveis ou fincado em parede por adesivo;
tampa frontal, tipo basculante e visor central transparente
para facilitar a visibilidade do produto no abastecimento;
garantia minima de 06 meses pelo fabricante, a partir da
emissao da nota fiscal; unidade de fornecimento: unidade.

142,806,00 23,80UN054 PREMISSE049

TABULEIRO DE ALUMINIO RESISTENTE - TAMANHO MEDIO
147,0010,00 14,70UN058 S. JORGE059
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descrição:
- tabuleiro de alumínio resistente, para uso em fornos,  com
as dimensões aproximandas: 40 cm (comp.) x 20 cm (larg.) x
4 cm (alt.).

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              573,35

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00557 - ESCOLAS MUNICIPAISLocal

MarcaItem

BACIA DE ALUMINIO 40 CM DE DIAMETRO

descrição:
- em alumínio, 40 cm de diâmetro, redonda, acondicionada de
forma adequada com dados de identificação do
produto/fabricante.

239,1120,00 11,96UN002 S. JORGE365

BACIA DE ALUMINIO 45 CM DE DIAMENTRO

descrição:
- em alumínio, 45 cm de diâmetro, redonda, acondicionada de
forma adequada com dados de identificação do
produto/fabricante.

375,7520,00 18,79UN002 S. JORGE366

CACAROLA DE ALUMINIO FUNDIDO N  40

descrição:
- com 40 cm de diâmetro, capacidade para 19 litros, com
duas alças 51,5 cm em madeira, presas com aluminio e dois
rebites, rebatidos em cada cabo, com tampa de alumínio
polido,
pegador da tampa marrom em plastico baquelite (aguenta
calor), espessura do aluminio: 2mm, aluminio polido por fora
e escovado por dentro; peso de 3,9 cm.

3.315,7630,00 110,53UN009 ARARY369

CACAROLA DE ALUMINIO N  28

descrição:
- caçarola em alumínio batido nº 28, capacidade 06 litros,
com duas alças de madeira presas com aluminio e dois
rebites rebatidos em cada cabo, acompanha tampa de
aluminio polido, pegador da tampa marrom em plástico
baquelite (aguenta calor), espessura do aluminio: 2mm,
aluminio polido por fora e escovado por dentro.

2.939,2160,00 48,99UN009 PANTANAL370

CACAROLA DE ALUMINIO N  38

descrição:
- com 38 cm de diâmetro, 14 cm de altura, capacidade para
13 litros, com duas alças em madeira, presas com aluminio e
dois rebites, rebatidos em cada cabo, com tampa de alumínio
polido, pegador da tampa marrom em plastico baquelite
(aguenta calor), espessura do aluminio: 2mm,  aluminio polido
por fora e escovado por dentro.

1.871,9320,00 93,60UN009 ARARY371

CANECA EM VIDRO TRANSPARENTE

descrição:
- caneca para aluno em vidro temperado;
incolor/transparente; com alca no mesmo material que
proporcione seguranca para o manuseio; dimensoes aprox.:
capacidade 330 ml; altura10 cm; diâmetro da boca 8 cm;
espessura 3 mm; paredes internas e externas lisas sem
reentrâncias ou ressaltos; unidade de fornecimento:
unidade.

5.000,001000,00 5,00UN014 ASPEN373

COLHER EM ALUMINIO - 30 CM

descrição:
- colher cozinha, para arroz; material corpo: alumínio;
acabamento: polido; cor corpo: natural; perfil cabo: chato;
comprimento: 250 mm; dimensoes (a x l): 40 x 60 mm;
unidade de fornecimento: unidade.

154,0050,00 3,08UN020 MARQ405
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
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ESCORREDOR DE COPOS DE PAREDE EM ALUMINIO

descrição:
- escorredor de copo, alumínio; capacidade: 8 copos;

252,0020,00 12,60UN028 ESTILQUE379

ESCORREDOR DE MACARRAO DE ALUMINIO

descrição:
- escorredor; aplicacao: alimento; modelo: macarrao;
material: alumínio; acabamento: polido; dimensoes (diametro):
40 cm; cor: natural.

795,2920,00 39,76UN030 S. JORGE381

ESPUMADEIRA HOTEL N  9 EM ALUMINIO
cabo tambem em aluminio. 300,0940,00 7,50UN033 S. JORGE382

FACA EM INOX 3MM

descrição:
- faca; utilizacao: mesa; material do corpo: aco inoxidavel;
tam. minimo 20cm; espessura: 3 mm; material do cabo: aco
inoxidavel; decoracao: sem decoracao.

238,00100,00 2,38UN034 BACKER384

FACA EM INOX N  3,5

descrição:
- faca nº 3,5  em aço inox, para cortar legumes; medidas
aproximadas: altura20 cm; largura 3 cm; profundidade 3 cm.

53,2020,00 2,66UN034 DISSOLE385

FACA N  4 EM ACO INOX

descrição:
- faca nº 04 em aço inox, para cortar frutas e legumes.
medidas aproximadas: altura 25 cm; largura 9 cm;
profundidade 2 cm.

106,4040,00 2,66UN034 DISSOLE387

FACA N  6 EM ACO INOX

descrição:
- faca nº 6  em aço inox, do tipo profissional, para cortar
carnes, medidas aproximadas: altura 43 cm; largura 10 cm;
profundidade 3 cm.

403,2040,00 10,08UN034 DISSOLE388

GARFO DE MESA EM ACO INOX

descrição:
- garfo; tipo: mesa; materia-prima: corpo e cabo em aco inox;
acabamento: polido; cor corpo: natural; dimensão: mínimo 19
cm; unidade de fornecimento: conjunto de 12 peças.

225,4020,00 11,27CJ039 MADRID399

TABUA EM POLIETILENO TAMANHO 50X30CM

descrição:
- tabua para cortes de carnes, fabricado em
plástico(polietileno) atóxico, impermeável  e de fácil
higienização, evita proliferação de bactérias e não contamina
os alimentos.

1.215,0030,00 40,50UN057 FUTURA403

TABULEIRO DE ALUMINIO RESISTENTE - TAMANHO MEDIO

descrição:
- tabuleiro de alumínio resistente, para uso em fornos,  com
as dimensões aproximandas: 40 cm (comp.) x 20 cm (larg.) x
4 cm (alt.).

588,0040,00 14,70UN058 S. JORGE406

ESCOLAS MUNICIPAIS:              18.072,35

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00558 - CRECHES MUNICIPAISLocal

MarcaItem

BACIA DE ALUMINIO 40 CM DE DIAMETRO

descrição:
- em alumínio, 40 cm de diâmetro, redonda, acondicionada de
forma adequada com dados de identificação do
produto/fabricante.

119,5610,00 11,96UN002 S. JORGE002

BACIA DE ALUMINIO 45 CM DE DIAMENTRO 375,7520,00 18,79UN002 S. JORGE003
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descrição:
- em alumínio, 45 cm de diâmetro, redonda, acondicionada de
forma adequada com dados de identificação do
produto/fabricante.

CACAROLA DE ALUMINIO FUNDIDO N  40

descrição:
- com 40 cm de diâmetro, capacidade para 19 litros, com
duas alças 51,5 cm em madeira, presas com aluminio e dois
rebites, rebatidos em cada cabo, com tampa de alumínio
polido,
pegador da tampa marrom em plastico baquelite (aguenta
calor), espessura do aluminio: 2mm, aluminio polido por fora
e escovado por dentro; peso de 3,9 cm.

1.105,2510,00 110,53UN009 ARARY006

CACAROLA DE ALUMINIO N  28

descrição:
- caçarola em alumínio batido nº 28, capacidade 06 litros,
com duas alças de madeira presas com aluminio e dois
rebites rebatidos em cada cabo, acompanha tampa de
aluminio polido, pegador da tampa marrom em plástico
baquelite (aguenta calor), espessura do aluminio: 2mm,
aluminio polido por fora e escovado por dentro.

979,7420,00 48,99UN009 PANTANAL007

CACAROLA DE ALUMINIO N  38

descrição:
- com 38 cm de diâmetro, 14 cm de altura, capacidade para
13 litros, com duas alças em madeira, presas com aluminio e
dois rebites, rebatidos em cada cabo, com tampa de alumínio
polido, pegador da tampa marrom em plastico baquelite
(aguenta calor), espessura do aluminio: 2mm,  aluminio polido
por fora e escovado por dentro.

935,9710,00 93,60UN009 ARARY008

CANECA EM VIDRO TRANSPARENTE

descrição:
- caneca para aluno em vidro temperado;
incolor/transparente; com alca no mesmo material que
proporcione seguranca para o manuseio; dimensoes aprox.:
capacidade 330 ml; altura10 cm; diâmetro da boca 8 cm;
espessura 3 mm; paredes internas e externas lisas sem
reentrâncias ou ressaltos; unidade de fornecimento:
unidade.

500,00100,00 5,00UN014 ASPEN010

COLHER EM ALUMINIO - 30 CM

descrição:
- colher cozinha, para arroz; material corpo: alumínio;
acabamento: polido; cor corpo: natural; perfil cabo: chato;
comprimento: 250 mm; dimensoes (a x l): 40 x 60 mm;
unidade de fornecimento: unidade.

61,6020,00 3,08UN020 MARQ014

ESCORREDOR DE COPOS DE PAREDE EM ALUMINIO

descrição:
- escorredor de copo, alumínio; capacidade: 8 copos;
dimensões aproximadas (cal) cm 28x17,5x13.

75,606,00 12,60UN028 ESTILQUE018

ESCORREDOR DE MACARRAO DE ALUMINIO

descrição:
- escorredor; aplicacao: alimento; modelo: macarrao;
material: alumínio; acabamento: polido; dimensoes (diametro):
40 cm; cor: natural.

238,596,00 39,76UN030 S. JORGE020

ESPUMADEIRA HOTEL N  9 EM ALUMINIO
cabo tambem em aluminio. 150,0520,00 7,50UN033 S. JORGE022

FACA EM INOX 3MM

descrição:
238,00100,00 2,38UN034 BACKER023
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- faca; utilizacao: mesa; material do corpo: aco inoxidavel;
tam. minimo 20cm; espessura: 3 mm; material do cabo: aco
inoxidavel; decoracao: sem decoracao.

FACA EM INOX N  3,5

descrição:
- faca nº 3,5  em aço inox, para cortar legumes; medidas
aproximadas: altura20 cm; largura 3 cm; profundidade 3 cm.

26,6010,00 2,66UN034 DISSOLE024

FACA N  4 EM ACO INOX

descrição:
- faca nº 04 em aço inox, para cortar frutas e legumes.
medidas aproximadas: altura 25 cm; largura 9 cm;
profundidade 2 cm.

26,6010,00 2,66UN034 DISSOLE026

FACA N  6 EM ACO INOX

descrição:
- faca nº 6  em aço inox, do tipo profissional, para cortar
carnes, medidas aproximadas: altura 43 cm; largura 10 cm;
profundidade 3 cm.

100,8010,00 10,08UN034 DISSOLE027

GARFO DE MESA EM ACO INOX

descrição:
- garfo; tipo: mesa; materia-prima: corpo e cabo em aco inox;
acabamento: polido; cor corpo: natural; dimensão: mínimo 19
cm; unidade de fornecimento: conjunto de 12 peças.

112,7010,00 11,27CJ039 MADRID028

TABUA EM POLIETILENO TAMANHO 50X30CM

descrição:
- tabua para cortes de carnes, fabricado em
plástico(polietileno) atóxico, impermeável  e de fácil
higienização, evita proliferação de bactérias e não contamina
os alimentos.

405,0010,00 40,50UN057 FUTURA042

TABULEIRO DE ALUMINIO RESISTENTE - TAMANHO MEDIO

descrição:
- tabuleiro de alumínio resistente, para uso em fornos,  com
as dimensões aproximandas: 40 cm (comp.) x 20 cm (larg.) x
4 cm (alt.).

294,0020,00 14,70UN058 S. JORGE043

CRECHES MUNICIPAIS:              5.745,80

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              24.391,49

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

CONJUNTO COM 03 POTES DE PLASTICO

descrição:
- sendo 01 pote de 550 ml, 01 pote de 1litro, 01pote de 2,3
litros, cores transparente e azul.

167,0020,00 8,35CJ023 RAINHA341

JOGO DE XICARAS 18 PECAS

descrição:
- para servir café, sendo 06 pires para xícara, 06 xícaras,
06 colheres para café, medidas aproximadas: 400 x 270 x
478 mm,
- peso líquido 1,17kg, peso bruto 1,49kg.

136,323,00 45,44JG045 DURALEX352

MESA PARA PASSAR ROUPAS

descrição:
- fabricada em aço, com forro em tecido metalizado, com 03
níveis para regulagem de altura, com suporte para deixar o
ferro elétrico.
características: aço carbono, com forro metalizado, tecido
100% algodão, espuma em poliuretano, tubos com

116,202,00 58,10UN046 MOR353
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tratamento anticorrosivo, pintura a pó epóx/poliéster,
ponteiras em polipropileno, dobrável, regulagem de altura,
garantia mínima de 6 meses, medidas aproximadas: altura
82,50 centimetros, largura 34,00 centímetros, peso
aproximado 3,500kg

SUPORTE PAPEL TOALHA INTERFOLHADA 2 DOBRAS

descrição:
- dispenser para uso de papel toalha interfolhado com 2 ou 3
dobras; capacidade minima de ate 300 folhas, tipo:
22cmx20,5cm; material em plastico abs, alta resistencia e
baixa densidade; cor: frente branco, base cinza, bege ou
branco; sistema de abertura: travas laterais, tipo pressao,
podendo ser fixado em parede atraves de sistema anti-furto,
com buchas, expansiveis ou fincado em parede por adesivo;
tampa frontal, tipo basculante e visor central transparente
para facilitar a visibilidade do produto no abastecimento;
garantia minima de 06 meses pelo fabricante, a partir da
emissao da nota fiscal; unidade de fornecimento: unidade.

357,0015,00 23,80UN054 PREMISSE360

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              776,52

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              776,52

00006 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00573 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSLocal

MarcaItem

COLHER EM ALUMINIO - 30 CM

descrição:
- colher cozinha, para arroz; material corpo: alumínio;
acabamento: polido; cor corpo: natural; perfil cabo: chato;
comprimento: 250 mm; dimensoes (a x l): 40 x 60 mm;
unidade de fornecimento: unidade.

3,081,00 3,08UN020 MARQ257

FACA EM ACO INOX N  7

descrição:
- lâmina, com fio serrilhado, cabo de polipropileno, dimensões
(compr. x larg. x alt.) 20x67x380 mm; espessura: 1,2 mm.

20,162,00 10,08UN034 DISSOLE259

FACA EM INOX N  3,5

descrição:
- faca nº 3,5  em aço inox, para cortar legumes; medidas
aproximadas: altura20 cm; largura 3 cm; profundidade 3 cm.

2,661,00 2,66UN034 DISSOLE260

FACA N  4 EM ACO INOX

descrição:
- faca nº 04 em aço inox, para cortar frutas e legumes.
medidas aproximadas: altura 25 cm; largura 9 cm;
profundidade 2 cm.

2,661,00 2,66UN034 DISSOLE262

JOGO DE XICARAS 18 PECAS

descrição:
- para servir café, sendo 06 pires para xícara, 06 xícaras,
06 colheres para café, medidas aproximadas: 400 x 270 x
478 mm,
- peso líquido 1,17kg, peso bruto 1,49kg.

136,323,00 45,44JG045 DURALEX272

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              164,88

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              164,88

00009 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00563 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOLocal

MarcaItem

BACIA DE ALUMINIO 40 CM DE DIAMETRO 23,912,00 11,96UN002 S. JORGE176
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

descrição:
- em alumínio, 40 cm de diâmetro, redonda, acondicionada de
forma adequada com dados de identificação do
produto/fabricante.

BACIA DE ALUMINIO 45 CM DE DIAMENTRO

descrição:
- em alumínio, 45 cm de diâmetro, redonda, acondicionada de
forma adequada com dados de identificação do
produto/fabricante.

56,363,00 18,79UN002 S. JORGE177

BACIA DE ALUMINIO 50 CM DE DIAMETRO

descrição:
- em alumínio, 50 cm de diâmetro, redonda, acondicionada de
forma adequada com dados de identificação do
produto/fabricante.

44,172,00 22,08UN002 S. JORGE178

BACIA DE ALUMINIO 55 CM DE DIAMENTRO

descrição:
- em alumínio, 55 cm de diâmetro, redonda, acondicionada de
forma adequada com dados de identificação do
produto/fabricante.

22,821,00 22,82UN002 S. JORGE179

BACIA DE ALUMINIO 60 CM DE DIAMETRO

descrição:
- em alumínio, 60 cm de diâmetro, redonda, acondicionada de
forma adequada com dados de identificação do
produto/fabricante.

22,821,00 22,82UN002 S. JORGE180

BANDEJA RETANGULAR GRANDE COM ALCA

descrição:
- bandeja; material: alumínio; acabamento: com brilho;
formato: retangular; alca: com alca; largura:
aproximadamente: 275mm; comprimento: 400 mm;
unidade de fornecimento: unidade

92,004,00 23,00UN007 G.INOX184

CACAROLA DE ALUMINIO BATIDO N.  34

descrição:
- capacidade:9 litros; medidas aproximadas diâmetro: 34cm x
34cm; altura:15 cm; com tampa leve; alça em madeira com
ribites; lixada e polida; com tampa.

162,292,00 81,15UN009 ARARY185

CACAROLA DE ALUMINIO FUNDIDO N  40

descrição:
- com 40 cm de diâmetro, capacidade para 19 litros, com
duas alças 51,5 cm em madeira, presas com aluminio e dois
rebites, rebatidos em cada cabo, com tampa de alumínio
polido,
pegador da tampa marrom em plastico baquelite (aguenta
calor), espessura do aluminio: 2mm, aluminio polido por fora
e escovado por dentro; peso de 3,9 cm.

221,052,00 110,53UN009 ARARY186

CACAROLA DE ALUMINIO N  28

descrição:
- caçarola em alumínio batido nº 28, capacidade 06 litros,
com duas alças de madeira presas com aluminio e dois
rebites rebatidos em cada cabo, acompanha tampa de
aluminio polido, pegador da tampa marrom em plástico
baquelite (aguenta calor), espessura do aluminio: 2mm,
aluminio polido por fora e escovado por dentro.

146,963,00 48,99UN009 PANTANAL187

CACAROLA DE ALUMINIO N  38

descrição:
- com 38 cm de diâmetro, 14 cm de altura, capacidade para
13 litros, com duas alças em madeira, presas com aluminio e

187,192,00 93,60UN009 ARARY188
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SETOR DE CONTRATOS
dois rebites, rebatidos em cada cabo, com tampa de alumínio
polido, pegador da tampa marrom em plastico baquelite
(aguenta calor), espessura do aluminio: 2mm,  aluminio polido
por fora e escovado por dentro.

CACAROLA EM ALUMINIO FINO - 14 LITROS

descrição:
- n°: 34 diâmetro: 34cm altura: 16 capacidade: 14,5 litros;
com tampa em aluminio, alças laterais, rebitadas.

128,002,00 64,00UN010 S. JORGE189

CALDEIRAO DE ALUMINIO N.  40

descrição:
- caldeirão de alumínio linha hotel especial, capacidade de 41
litros; possui duas alças de alumínio; acompanha tampa de
alumínio; espessura do alumínio: 2 mm; medidas
aproximadas: peso: 2,6 kg; diâmetro: 40 cm; altura com
tampa: 39 cm; comprimento de alça à alça: 50 cm.

360,603,00 120,20UN013 S. JORGE191

CANECA EM VIDRO TRANSPARENTE

descrição:
- caneca para aluno em vidro temperado;
incolor/transparente; com alca no mesmo material que
proporcione seguranca para o manuseio; dimensoes aprox.:
capacidade 330 ml; altura10 cm; diâmetro da boca 8 cm;
espessura 3 mm; paredes internas e externas lisas sem
reentrâncias ou ressaltos; unidade de fornecimento:
unidade.

250,0050,00 5,00UN014 ASPEN192

COLHER EM ALUMINIO - 30 CM

descrição:
- colher cozinha, para arroz; material corpo: alumínio;
acabamento: polido; cor corpo: natural; perfil cabo: chato;
comprimento: 250 mm; dimensoes (a x l): 40 x 60 mm;
unidade de fornecimento: unidade.

15,405,00 3,08UN020 MARQ199

CONJUNTO COM 03 POTES DE PLASTICO

descrição:
- sendo 01 pote de 550 ml, 01 pote de 1litro, 01pote de 2,3
litros, cores transparente e azul.

83,5010,00 8,35CJ023 RAINHA201

ESCORREDOR DE COPOS DE PAREDE EM ALUMINIO

descrição:
- escorredor de copo, alumínio; capacidade: 8 copos;
dimensões aproximadas (cal) cm 28x17,5x13.

37,803,00 12,60UN028 ESTILQUE206

ESCORREDOR DE MACARRAO DE ALUMINIO

descrição:
- escorredor; aplicacao: alimento; modelo: macarrao;
material: alumínio; acabamento: polido; dimensoes (diametro):
40 cm; cor: natural.

119,293,00 39,76UN030 S. JORGE208

ESPUMADEIRA

descrição:
- linha hotel nº 13, material em aluminio super resistente.

42,385,00 8,48UN033 S. JORGE210

FACA EM ACO INOX N  7

descrição:
- lâmina, com fio serrilhado, cabo de polipropileno, dimensões
(compr. x larg. x alt.) 20x67x380 mm; espessura: 1,2 mm.

50,405,00 10,08UN034 DISSOLE211

FACA EM INOX 3MM

descrição:
- faca; utilizacao: mesa; material do corpo: aco inoxidavel;
tam. minimo 20cm; espessura: 3 mm; material do cabo: aco
inoxidavel; decoracao: sem decoracao.

11,905,00 2,38UN034 BACKER212

FACA EM INOX N  3,5 13,305,00 2,66UN034 DISSOLE213

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

descrição:
- faca nº 3,5  em aço inox, para cortar legumes; medidas
aproximadas: altura20 cm; largura 3 cm; profundidade 3 cm.

FACA N  6 EM ACO INOX

descrição:
- faca nº 6  em aço inox, do tipo profissional, para cortar
carnes, medidas aproximadas: altura 43 cm; largura 10 cm;
profundidade 3 cm.

100,8010,00 10,08UN034 DISSOLE215

GARFO DE MESA EM ACO INOX

descrição:
- garfo; tipo: mesa; materia-prima: corpo e cabo em aco inox;
acabamento: polido; cor corpo: natural; dimensão: mínimo 19
cm; unidade de fornecimento: conjunto de 12 peças.

56,355,00 11,27CJ039 MADRID217

JOGO DE XICARAS 18 PECAS

descrição:
- para servir café, sendo 06 pires para xícara, 06 xícaras,
06 colheres para café, medidas aproximadas: 400 x 270 x
478 mm,
- peso líquido 1,17kg, peso bruto 1,49kg.

454,4010,00 45,44JG045 DURALEX227

SUPORTE PAPEL TOALHA INTERFOLHADA 2 DOBRAS

descrição:
- dispenser para uso de papel toalha interfolhado com 2 ou 3
dobras; capacidade minima de ate 300 folhas, tipo:
22cmx20,5cm; material em plastico abs, alta resistencia e
baixa densidade; cor: frente branco, base cinza, bege ou
branco; sistema de abertura: travas laterais, tipo pressao,
podendo ser fixado em parede atraves de sistema anti-furto,
com buchas, expansiveis ou fincado em parede por adesivo;
tampa frontal, tipo basculante e visor central transparente
para facilitar a visibilidade do produto no abastecimento;
garantia minima de 06 meses pelo fabricante, a partir da
emissao da nota fiscal; unidade de fornecimento: unidade.

119,005,00 23,80UN054 PREMISSE243

TABUA EM POLIETILENO TAMANHO 50X30CM

descrição:
- tabua para cortes de carnes, fabricado em
plástico(polietileno) atóxico, impermeável  e de fácil
higienização, evita proliferação de bactérias e não contamina
os alimentos.

202,505,00 40,50UN057 FUTURA246

TABULEIRO DE ALUMINIO RESISTENTE - TAMANHO MEDIO

descrição:
- tabuleiro de alumínio resistente, para uso em fornos,  com
as dimensões aproximandas: 40 cm (comp.) x 20 cm (larg.) x
4 cm (alt.).

73,505,00 14,70UN058 S. JORGE247

VASILHAME DE PLASTICO COM TAMPA E TRAVA

descrição:
- capacidade aproximada: 56 litros

220,005,00 44,00UN062 UNINGET250

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              3.318,71

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              3.318,71

00011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00481 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSLocal

MarcaItem

BACIA DE ALUMINIO 40 CM DE DIAMETRO

descrição:
- em alumínio, 40 cm de diâmetro, redonda, acondicionada de
forma adequada com dados de identificação do

23,912,00 11,96UN002 S. JORGE279
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produto/fabricante.

BACIA DE ALUMINIO 50 CM DE DIAMETRO

descrição:
- em alumínio, 50 cm de diâmetro, redonda, acondicionada de
forma adequada com dados de identificação do
produto/fabricante.

44,172,00 22,08UN002 S. JORGE280

CACAROLA DE ALUMINIO FUNDIDO N  40

descrição:
- com 40 cm de diâmetro, capacidade para 19 litros, com
duas alças 51,5 cm em madeira, presas com aluminio e dois
rebites, rebatidos em cada cabo, com tampa de alumínio
polido,
pegador da tampa marrom em plastico baquelite (aguenta
calor), espessura do aluminio: 2mm, aluminio polido por fora
e escovado por dentro; peso de 3,9 cm.

110,531,00 110,53UN009 ARARY282

CACAROLA DE ALUMINIO N  38

descrição:
- com 38 cm de diâmetro, 14 cm de altura, capacidade para
13 litros, com duas alças em madeira, presas com aluminio e
dois rebites, rebatidos em cada cabo, com tampa de alumínio
polido, pegador da tampa marrom em plastico baquelite
(aguenta calor), espessura do aluminio: 2mm,  aluminio polido
por fora e escovado por dentro.

93,601,00 93,60UN009 ARARY283

COLHER EM ALUMINIO - 30 CM

descrição:
- colher cozinha, para arroz; material corpo: alumínio;
acabamento: polido; cor corpo: natural; perfil cabo: chato;
comprimento: 250 mm; dimensoes (a x l): 40 x 60 mm;
unidade de fornecimento: unidade.

6,162,00 3,08UN020 MARQ290

CONJUNTO COM 03 POTES DE PLASTICO

descrição:
- sendo 01 pote de 550 ml, 01 pote de 1litro, 01pote de 2,3
litros, cores transparente e azul.

41,755,00 8,35CJ023 RAINHA293

ESCORREDOR DE MACARRAO DE ALUMINIO

descrição:
- escorredor; aplicacao: alimento; modelo: macarrao;
material: alumínio; acabamento: polido; dimensoes (diametro):
40 cm; cor: natural.

39,761,00 39,76UN030 S. JORGE299

ESCORREDOR EM ALUMINIO - PARA MASSAS

descrição:
- medidas aproximadas: 32 cm de largura, 15 cm de altura,
32 cm de profundidade; peso aproximado 0,444kg, cor prata.

37,071,00 37,07UN030 S. JORGE300

ESPUMADEIRA

descrição:
- linha hotel nº 13, material em aluminio super resistente.

16,952,00 8,48UN033 S. JORGE302

FACA EM ACO INOX N  7

descrição:
- lâmina, com fio serrilhado, cabo de polipropileno, dimensões
(compr. x larg. x alt.) 20x67x380 mm; espessura: 1,2 mm.

20,162,00 10,08UN034 DISSOLE303

FACA EM INOX 3MM

descrição:
- faca; utilizacao: mesa; material do corpo: aco inoxidavel;
tam. minimo 20cm; espessura: 3 mm; material do cabo: aco
inoxidavel; decoracao: sem decoracao.

4,762,00 2,38UN034 BACKER304

FACA EM INOX N  3,5
7,983,00 2,66UN034 DISSOLE305
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descrição:
- faca nº 3,5  em aço inox, para cortar legumes; medidas
aproximadas: altura20 cm; largura 3 cm; profundidade 3 cm.

FACA N  4 EM ACO INOX

descrição:
- faca nº 04 em aço inox, para cortar frutas e legumes.
medidas aproximadas: altura 25 cm; largura 9 cm;
profundidade 2 cm.

7,983,00 2,66UN034 DISSOLE307

GARFO DE MESA EM ACO INOX

descrição:
- garfo; tipo: mesa; materia-prima: corpo e cabo em aco inox;
acabamento: polido; cor corpo: natural; dimensão: mínimo 19
cm; unidade de fornecimento: conjunto de 12 peças.

22,542,00 11,27CJ039 MADRID309

JOGO DE XICARAS 18 PECAS

descrição:
- para servir café, sendo 06 pires para xícara, 06 xícaras,
06 colheres para café, medidas aproximadas: 400 x 270 x
478 mm,
- peso líquido 1,17kg, peso bruto 1,49kg.

136,323,00 45,44JG045 DURALEX319

SUPORTE PAPEL TOALHA INTERFOLHADA 2 DOBRAS

descrição:
- dispenser para uso de papel toalha interfolhado com 2 ou 3
dobras; capacidade minima de ate 300 folhas, tipo:
22cmx20,5cm; material em plastico abs, alta resistencia e
baixa densidade; cor: frente branco, base cinza, bege ou
branco; sistema de abertura: travas laterais, tipo pressao,
podendo ser fixado em parede atraves de sistema anti-furto,
com buchas, expansiveis ou fincado em parede por adesivo;
tampa frontal, tipo basculante e visor central transparente
para facilitar a visibilidade do produto no abastecimento;
garantia minima de 06 meses pelo fabricante, a partir da
emissao da nota fiscal; unidade de fornecimento: unidade.

47,602,00 23,80UN054 PREMISSE332

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              661,23

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              661,23

00015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00483 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESLocal

MarcaItem

BANDEJA RETANGULAR GRANDE COM ALCA

descrição:
- bandeja; material: alumínio; acabamento: com brilho;
formato: retangular; alca: com alca; largura:
aproximadamente: 275mm; comprimento: 400 mm;
unidade de fornecimento: unidade

23,001,00 23,00UN007 G.INOX136

CACAROLA EM ALUMINIO FINO - 14 LITROS

descrição:
- n°: 34 diâmetro: 34cm altura: 16 capacidade: 14,5 litros;
com tampa em aluminio, alças laterais, rebitadas.

64,001,00 64,00UN010 S. JORGE137

CANECA EM VIDRO TRANSPARENTE

descrição:
- caneca para aluno em vidro temperado;
incolor/transparente; com alca no mesmo material que
proporcione seguranca para o manuseio; dimensoes aprox.:
capacidade 330 ml; altura10 cm; diâmetro da boca 8 cm;
espessura 3 mm; paredes internas e externas lisas sem
reentrâncias ou ressaltos; unidade de fornecimento:
unidade.

50,0010,00 5,00UN014 ASPEN139

CONJUNTO COM 03 POTES DE PLASTICO 8,351,00 8,35CJ023 RAINHA146
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descrição:
- sendo 01 pote de 550 ml, 01 pote de 1litro, 01pote de 2,3
litros, cores transparente e azul.

ESCORREDOR DE COPOS DE PAREDE EM ALUMINIO

descrição:
- escorredor de copo, alumínio; capacidade: 8 copos;
dimensões aproximadas (cal) cm 28x17,5x13.

12,601,00 12,60UN028 ESTILQUE148

ESPUMADEIRA

descrição:
- linha hotel nº 13, material em aluminio super resistente.

8,481,00 8,48UN033 S. JORGE149

FACA EM ACO INOX N  7

descrição:
- lâmina, com fio serrilhado, cabo de polipropileno, dimensões
(compr. x larg. x alt.) 20x67x380 mm; espessura: 1,2 mm.

20,162,00 10,08UN034 DISSOLE150

FACA N  4 EM ACO INOX

descrição:
- faca nº 04 em aço inox, para cortar frutas e legumes.
medidas aproximadas: altura 25 cm; largura 9 cm;
profundidade 2 cm.

7,983,00 2,66UN034 DISSOLE152

GARFO DE MESA EM ACO INOX

descrição:
- garfo; tipo: mesa; materia-prima: corpo e cabo em aco inox;
acabamento: polido; cor corpo: natural; dimensão: mínimo 19
cm; unidade de fornecimento: conjunto de 12 peças.

11,271,00 11,27CJ039 MADRID154

JOGO DE XICARAS 18 PECAS

descrição:
- para servir café, sendo 06 pires para xícara, 06 xícaras,
06 colheres para café, medidas aproximadas: 400 x 270 x
478 mm,
- peso líquido 1,17kg, peso bruto 1,49kg.

45,441,00 45,44JG045 DURALEX163

SUPORTE PAPEL TOALHA INTERFOLHADA 2 DOBRAS

descrição:
- dispenser para uso de papel toalha interfolhado com 2 ou 3
dobras; capacidade minima de ate 300 folhas, tipo:
22cmx20,5cm; material em plastico abs, alta resistencia e
baixa densidade; cor: frente branco, base cinza, bege ou
branco; sistema de abertura: travas laterais, tipo pressao,
podendo ser fixado em parede atraves de sistema anti-furto,
com buchas, expansiveis ou fincado em parede por adesivo;
tampa frontal, tipo basculante e visor central transparente
para facilitar a visibilidade do produto no abastecimento;
garantia minima de 06 meses pelo fabricante, a partir da
emissao da nota fiscal; unidade de fornecimento: unidade.

23,801,00 23,80UN054 PREMISSE170

TABUA EM POLIETILENO TAMANHO 50X30CM

descrição:
- tabua para cortes de carnes, fabricado em
plástico(polietileno) atóxico, impermeável  e de fácil
higienização, evita proliferação de bactérias e não contamina
os alimentos.

40,501,00 40,50UN057 FUTURA173

TABULEIRO DE ALUMINIO RESISTENTE - TAMANHO MEDIO

descrição:
- tabuleiro de alumínio resistente, para uso em fornos,  com
as dimensões aproximandas: 40 cm (comp.) x 20 cm (larg.) x
4 cm (alt.).

14,701,00 14,70UN058 S. JORGE174

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES:              330,28

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE:              330,28
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00016 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00433 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALLocal

MarcaItem

BANDEJA RETANGULAR GRANDE COM ALCA

descrição:
- bandeja; material: alumínio; acabamento: com brilho;
formato: retangular; alca: com alca; largura:
aproximadamente: 275mm; comprimento: 400 mm;
unidade de fornecimento: unidade

23,001,00 23,00UN007 G.INOX069

CANECA EM VIDRO TRANSPARENTE

descrição:
- caneca para aluno em vidro temperado;
incolor/transparente; com alca no mesmo material que
proporcione seguranca para o manuseio; dimensoes aprox.:
capacidade 330 ml; altura10 cm; diâmetro da boca 8 cm;
espessura 3 mm; paredes internas e externas lisas sem
reentrâncias ou ressaltos; unidade de fornecimento:
unidade.

1.750,00350,00 5,00UN014 ASPEN062

CONJUNTO COM 03 POTES DE PLASTICO

descrição:
- sendo 01 pote de 550 ml, 01 pote de 1litro, 01pote de 2,3
litros, cores transparente e azul.

25,053,00 8,35CJ023 RAINHA070

ESPUMADEIRA

descrição:
- linha hotel nº 13, material em aluminio super resistente.

16,952,00 8,48UN033 S. JORGE073

FACA EM ACO INOX N  7

descrição:
- lâmina, com fio serrilhado, cabo de polipropileno, dimensões
(compr. x larg. x alt.) 20x67x380 mm; espessura: 1,2 mm.

20,162,00 10,08UN034 DISSOLE066

FACA N  6 EM ACO INOX

descrição:
- faca nº 6  em aço inox, do tipo profissional, para cortar
carnes, medidas aproximadas: altura 43 cm; largura 10 cm;
profundidade 3 cm.

50,405,00 10,08UN034 DISSOLE074

SUPORTE PAPEL TOALHA INTERFOLHADA 2 DOBRAS

descrição:
- dispenser para uso de papel toalha interfolhado com 2 ou 3
dobras; capacidade minima de ate 300 folhas, tipo:
22cmx20,5cm; material em plastico abs, alta resistencia e
baixa densidade; cor: frente branco, base cinza, bege ou
branco; sistema de abertura: travas laterais, tipo pressao,
podendo ser fixado em parede atraves de sistema anti-furto,
com buchas, expansiveis ou fincado em parede por adesivo;
tampa frontal, tipo basculante e visor central transparente
para facilitar a visibilidade do produto no abastecimento;
garantia minima de 06 meses pelo fabricante, a partir da
emissao da nota fiscal; unidade de fornecimento: unidade.

119,005,00 23,80UN054 PREMISSE083

TABUA EM POLIETILENO TAMANHO 50X30CM

descrição:
- tabua para cortes de carnes, fabricado em
plástico(polietileno) atóxico, impermeável  e de fácil
higienização, evita proliferação de bactérias e não contamina
os alimentos.

81,002,00 40,50UN057 FUTURA085

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              2.085,56

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              2.085,56

RFL COMERCIAL LTDA:                        32.672,12

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


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14

