
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rodovia Gether Lopes de Faria - Bairro Emílio Calegari - São Domingos do Norte - ES - Cep 29750-000 - Telefax (27)
3742-1219 - Telefone (27) 3742 -1188

CNPJ: 32.350.312/0001-72

Contrato Nº 000036/2018

CIBOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

CNPJ:  02.906.841/0001-98

Praça Jones Santos Neves, 86 - centro - Nova Venecia - ES - CEP: 29830000

ANEXO - CONTRATO Nº 000036/2018 -  SEQUÊNCIA  N°000001222

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

001014/2018

00001 - Secretaria Municipal de Administração e FinançasSecretaria

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUNLote

00323 - ADMINISTRATIVOLocal

MarcaItem

00108-10000000 - MATERIAL DE CONSUMODotação

MOUSE OPITICO USB
mouse optico, usb 2.0 óptico com scroll (rolagem). pisc
– 1807.

165,00000030,0000 5,500000PÇPISC – 1807.019

ADMINISTRATIVO:              165,00

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUNLote

00323 - ADMINISTRATIVOLocal

MarcaItem

00114-10000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTEDotação

AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU´S
ar condicionado split 12.000 btus, frio, 220v, branco,
funçoes swing e sleep, controle remoto, display
digital,silencioso, contendo na embalagem 1 unidade
evaporadora, 1 unidade condensadora, manual de
instalação , 1 manual do usuario em lingua portuguesa,
dimensões aproximadas do produto cm( ax1xp): unidade
evaporadora: 79x27,5x19 cm, unidade condensadora:
70x53,5x53,5 cm, consumo (kw/h) 1,22, compressor
rotativo, vazão de ar 550 m³/h, selo procel, timer,
direcionadores de ar regulador, controle de temperatura,
instalaçãopor conta da empresa vencedora, garantia de
12 meses após instalação. philco – ph12000fm5

2.958,0000002,0000 1.479,0000
00

UNPHILCO –
PH12000FM5

017

NOTEBOOK
notbook, processador intel core i3 2ª geração,
velocidade 2.3 ghz, memoria cache 3mb i3 cache,drive lê
e grava cd e dvd, tela led 15,6”hd, alto brilho led, 15,6”
polegadas, resolução 1366x768 pixel, memoria 4gb,
barramento da memoria ddr3, capacidade de 500 gb,
sistema opracional windows 7 ou superior, conexao
hdmi, webcam, leitor de cartoes 5 em 1, placa de rede,
placa wireless, placa de video dedicada,modelo intel hd
graphics, capacidade 128 mb, placa de videointegrada
com memoria dedicada. som: aodio de alta definição,
dois altos falantes e mirofones integrados, ms-sound
compativel,sofwares inclusos, bateria recarregavel,
fonte bivolt, bateria tipo de 6 celulas(4400 mam),
duração de bateria de aprox. 4,5 h de uso. conexões 3 –
usb 2.0, 1 entradapara microfone, 1 saidade audio, 1
entrada para trava. lenovo ideapad 110.

2.000,0000001,0000
2.000,0000

00
UN

LENOVO
IDEAPAD

110.
018

ADMINISTRATIVO:              4.958,00

Secretaria Municipal de Administração e Finanças:              5.123,00

00002 - Secretaria Mun de Educação e CulturaSecretaria

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUNLote

00104 - EUM "ANANIAS CUSTÓDIO"Local

MarcaItem

00211-11010000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTEDotação
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AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU´S
ar condicionado split 12.000 btus, frio, 220v, branco,
funçoes swing e sleep, controle remoto, display
digital,silencioso, contendo na embalagem 1 unidade
evaporadora, 1 unidade condensadora, manual de
instalação , 1 manual do usuario em lingua portuguesa,
dimensões aproximadas do produto cm( ax1xp): unidade
evaporadora: 79x27,5x19 cm, unidade condensadora:
70x53,5x53,5 cm, consumo (kw/h) 1,22, compressor
rotativo, vazão de ar 550 m³/h, selo procel, timer,
direcionadores de ar regulador, controle de temperatura,
instalaçãopor conta da empresa vencedora, garantia de
12 meses após instalação. philco – ph12000fm5

1.479,0000001,0000
1.479,0000

00
UN

PHILCO –
PH12000FM5

008

EUM "ANANIAS CUSTÓDIO":              1.479,00

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUNLote

00212 - Setor AdministrativoLocal

MarcaItem

00190-11010000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTEDotação

NOTEBOOK
notbook, processador intel core i3 2ª geração,
velocidade 2.3 ghz, memoria cache 3mb i3 cache,drive lê
e grava cd e dvd, tela led 15,6”hd, alto brilho led, 15,6”
polegadas, resolução 1366x768 pixel, memoria 4gb,
barramento da memoria ddr3, capacidade de 500 gb,
sistema opracional windows 7 ou superior, conexao
hdmi, webcam, leitor de cartoes 5 em 1, placa de rede,
placa wireless, placa de video dedicada,modelo intel hd
graphics, capacidade 128 mb, placa de videointegrada
com memoria dedicada. som: aodio de alta definição,
dois altos falantes e mirofones integrados, ms-sound
compativel,sofwares inclusos, bateria recarregavel,
fonte bivolt, bateria tipo de 6 celulas(4400 mam),
duração de bateria de aprox. 4,5 h de uso. conexões 3 –
usb 2.0, 1 entradapara microfone, 1 saidade audio, 1
entrada para trava. lenovo ideapad 110.

4.000,0000002,0000
2.000,0000

00
UN

LENOVO
IDEAPAD

110.
013

Setor Administrativo:              4.000,00

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUNLote

00267 - Creche Vovó ZezéLocal

MarcaItem

00263-11010000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTEDotação

AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU´S
ar condicionado split 12.000 btus, frio, 220v, branco,
funçoes swing e sleep, controle remoto, display
digital,silencioso, contendo na embalagem 1 unidade
evaporadora, 1 unidade condensadora, manual de
instalação , 1 manual do usuario em lingua portuguesa,
dimensões aproximadas do produto cm( ax1xp): unidade
evaporadora: 79x27,5x19 cm, unidade condensadora:
70x53,5x53,5 cm, consumo (kw/h) 1,22, compressor
rotativo, vazão de ar 550 m³/h, selo procel, timer,
direcionadores de ar regulador, controle de temperatura,
instalaçãopor conta da empresa vencedora, garantia de
12 meses após instalação. philco – ph12000fm5

1.479,0000001,0000
1.479,0000

00
UN

PHILCO –
PH12000FM5

009

NOTEBOOK
notbook, processador intel core i3 2ª geração,
velocidade 2.3 ghz, memoria cache 3mb i3 cache,drive lê
e grava cd e dvd, tela led 15,6”hd, alto brilho led, 15,6”
polegadas, resolução 1366x768 pixel, memoria 4gb,
barramento da memoria ddr3, capacidade de 500 gb,
sistema opracional windows 7 ou superior, conexao
hdmi, webcam, leitor de cartoes 5 em 1, placa de rede,
placa wireless, placa de video dedicada,modelo intel hd
graphics, capacidade 128 mb, placa de videointegrada
com memoria dedicada. som: aodio de alta definição,
dois altos falantes e mirofones integrados, ms-sound

2.000,0000001,0000
2.000,0000

00
UN

LENOVO
IDEAPAD

110.
012
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compativel,sofwares inclusos, bateria recarregavel,
fonte bivolt, bateria tipo de 6 celulas(4400 mam),
duração de bateria de aprox. 4,5 h de uso. conexões 3 –
usb 2.0, 1 entradapara microfone, 1 saidade audio, 1
entrada para trava. lenovo ideapad 110.

Creche Vovó Zezé:              3.479,00

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUNLote

00319 - EUM " CORREGO FERRUGEM"Local

MarcaItem

00211-11010000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTEDotação

NOTEBOOK
notbook, processador intel core i3 2ª geração,
velocidade 2.3 ghz, memoria cache 3mb i3 cache,drive lê
e grava cd e dvd, tela led 15,6”hd, alto brilho led, 15,6”
polegadas, resolução 1366x768 pixel, memoria 4gb,
barramento da memoria ddr3, capacidade de 500 gb,
sistema opracional windows 7 ou superior, conexao
hdmi, webcam, leitor de cartoes 5 em 1, placa de rede,
placa wireless, placa de video dedicada,modelo intel hd
graphics, capacidade 128 mb, placa de videointegrada
com memoria dedicada. som: aodio de alta definição,
dois altos falantes e mirofones integrados, ms-sound
compativel,sofwares inclusos, bateria recarregavel,
fonte bivolt, bateria tipo de 6 celulas(4400 mam),
duração de bateria de aprox. 4,5 h de uso. conexões 3 –
usb 2.0, 1 entradapara microfone, 1 saidade audio, 1
entrada para trava. lenovo ideapad 110.

2.000,0000001,0000 2.000,0000
00

UN
LENOVO
IDEAPAD

110.
010

EUM " CORREGO FERRUGEM":              2.000,00

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUNLote

00320 - EMEF "CORREGO DUMER"Local

MarcaItem

00211-11010000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTEDotação

NOTEBOOK
notbook, processador intel core i3 2ª geração,
velocidade 2.3 ghz, memoria cache 3mb i3 cache,drive lê
e grava cd e dvd, tela led 15,6”hd, alto brilho led, 15,6”
polegadas, resolução 1366x768 pixel, memoria 4gb,
barramento da memoria ddr3, capacidade de 500 gb,
sistema opracional windows 7 ou superior, conexao
hdmi, webcam, leitor de cartoes 5 em 1, placa de rede,
placa wireless, placa de video dedicada,modelo intel hd
graphics, capacidade 128 mb, placa de videointegrada
com memoria dedicada. som: aodio de alta definição,
dois altos falantes e mirofones integrados, ms-sound
compativel,sofwares inclusos, bateria recarregavel,
fonte bivolt, bateria tipo de 6 celulas(4400 mam),
duração de bateria de aprox. 4,5 h de uso. conexões 3 –
usb 2.0, 1 entradapara microfone, 1 saidade audio, 1
entrada para trava. lenovo ideapad 110.

2.000,0000001,0000
2.000,0000

00
UN

LENOVO
IDEAPAD

110.
011

EMEF "CORREGO DUMER":              2.000,00

Secretaria Mun de Educação e Cultura:              12.958,00

00005 - Secretaria Mun. de Obras e Serviços UrbanosSecretaria

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUNLote

00326 - ADMINISTRATIVOLocal

MarcaItem

00452-10000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTEDotação

AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU´S
ar condicionado split 12.000 btus, frio, 220v, branco,
funçoes swing e sleep, controle remoto, display
digital,silencioso, contendo na embalagem 1 unidade
evaporadora, 1 unidade condensadora, manual de
instalação , 1 manual do usuario em lingua portuguesa,

1.479,0000001,0000 1.479,0000
00

UNPHILCO –
PH12000FM5

007
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dimensões aproximadas do produto cm( ax1xp): unidade
evaporadora: 79x27,5x19 cm, unidade condensadora:
70x53,5x53,5 cm, consumo (kw/h) 1,22, compressor
rotativo, vazão de ar 550 m³/h, selo procel, timer,
direcionadores de ar regulador, controle de temperatura,
instalaçãopor conta da empresa vencedora, garantia de
12 meses após instalação. philco – ph12000fm5

ADMINISTRATIVO:              1.479,00

Secretaria Mun de Obras e Serviços Urbanos:              1.479,00

00006 - Gabinete do PrefeitoSecretaria

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUNLote

00008 - Gabinete do PrefeitoLocal

MarcaItem

00011-10000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTEDotação

AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU´S
ar condicionado split 12.000 btus, frio, 220v, branco,
funçoes swing e sleep, controle remoto, display
digital,silencioso, contendo na embalagem 1 unidade
evaporadora, 1 unidade condensadora, manual de
instalação , 1 manual do usuario em lingua portuguesa,
dimensões aproximadas do produto cm( ax1xp): unidade
evaporadora: 79x27,5x19 cm, unidade condensadora:
70x53,5x53,5 cm, consumo (kw/h) 1,22, compressor
rotativo, vazão de ar 550 m³/h, selo procel, timer,
direcionadores de ar regulador, controle de temperatura,
instalaçãopor conta da empresa vencedora, garantia de
12 meses após instalação. philco – ph12000fm5

1.479,0000001,0000
1.479,0000

00
UN

PHILCO –
PH12000FM5

003

NOTEBOOK
notbook, processador intel core i3 2ª geração,
velocidade 2.3 ghz, memoria cache 3mb i3 cache,drive lê
e grava cd e dvd, tela led 15,6”hd, alto brilho led, 15,6”
polegadas, resolução 1366x768 pixel, memoria 4gb,
barramento da memoria ddr3, capacidade de 500 gb,
sistema opracional windows 7 ou superior, conexao
hdmi, webcam, leitor de cartoes 5 em 1, placa de rede,
placa wireless, placa de video dedicada,modelo intel hd
graphics, capacidade 128 mb, placa de videointegrada
com memoria dedicada. som: aodio de alta definição,
dois altos falantes e mirofones integrados, ms-sound
compativel,sofwares inclusos, bateria recarregavel,
fonte bivolt, bateria tipo de 6 celulas(4400 mam),
duração de bateria de aprox. 4,5 h de uso. conexões 3 –
usb 2.0, 1 entradapara microfone, 1 saidade audio, 1
entrada para trava. lenovo ideapad 110.

2.000,0000001,0000 2.000,0000
00

UN
LENOVO
IDEAPAD

110.
004

Gabinete do Prefeito:              3.479,00

Gabinete do Prefeito:              3.479,00

00010 - Secretaria Municipal de AgriculturaSecretaria

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUNLote

00325 - ADMINISTRATIVOLocal

MarcaItem

00522-10000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTEDotação

AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU´S
ar condicionado split 12.000 btus, frio, 220v, branco,
funçoes swing e sleep, controle remoto, display
digital,silencioso, contendo na embalagem 1 unidade
evaporadora, 1 unidade condensadora, manual de
instalação , 1 manual do usuario em lingua portuguesa,
dimensões aproximadas do produto cm( ax1xp): unidade
evaporadora: 79x27,5x19 cm, unidade condensadora:
70x53,5x53,5 cm, consumo (kw/h) 1,22, compressor
rotativo, vazão de ar 550 m³/h, selo procel, timer,
direcionadores de ar regulador, controle de temperatura,
instalaçãopor conta da empresa vencedora, garantia de

2.958,0000002,0000
1.479,0000

00
UN

PHILCO –
PH12000FM5

005
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12 meses após instalação. philco – ph12000fm5

NOTEBOOK
notbook, processador intel core i3 2ª geração,
velocidade 2.3 ghz, memoria cache 3mb i3 cache,drive lê
e grava cd e dvd, tela led 15,6”hd, alto brilho led, 15,6”
polegadas, resolução 1366x768 pixel, memoria 4gb,
barramento da memoria ddr3, capacidade de 500 gb,
sistema opracional windows 7 ou superior, conexao
hdmi, webcam, leitor de cartoes 5 em 1, placa de rede,
placa wireless, placa de video dedicada,modelo intel hd
graphics, capacidade 128 mb, placa de videointegrada
com memoria dedicada. som: aodio de alta definição,
dois altos falantes e mirofones integrados, ms-sound
compativel,sofwares inclusos, bateria recarregavel,
fonte bivolt, bateria tipo de 6 celulas(4400 mam),
duração de bateria de aprox. 4,5 h de uso. conexões 3 –
usb 2.0, 1 entradapara microfone, 1 saidade audio, 1
entrada para trava. lenovo ideapad 110.

4.000,0000002,0000
2.000,0000

00
UN

LENOVO
IDEAPAD

110.
006

ADMINISTRATIVO:              6.958,00

Secretaria Municipal de Agricultura:              6.958,00

00012 - Secretaria Municipal de Meio AmbienteSecretaria

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUNLote

00082 - Secretaria Municipal de Meio AmbienteLocal

MarcaItem

00568-10000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTEDotação

AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU´S
ar condicionado split 12.000 btus, frio, 220v, branco,
funçoes swing e sleep, controle remoto, display
digital,silencioso, contendo na embalagem 1 unidade
evaporadora, 1 unidade condensadora, manual de
instalação , 1 manual do usuario em lingua portuguesa,
dimensões aproximadas do produto cm( ax1xp): unidade
evaporadora: 79x27,5x19 cm, unidade condensadora:
70x53,5x53,5 cm, consumo (kw/h) 1,22, compressor
rotativo, vazão de ar 550 m³/h, selo procel, timer,
direcionadores de ar regulador, controle de temperatura,
instalaçãopor conta da empresa vencedora, garantia de
12 meses após instalação. philco – ph12000fm5

1.479,0000001,0000
1.479,0000

00
UN

PHILCO –
PH12000FM5

001

Secretaria Municipal de Meio Ambiente:              1.479,00

Secretaria Municipal de Meio Ambiente:              1.479,00

00014 - SECRETARIA MUN.TRABALHO.ASSIST.E DESENV. SOCIALSecretaria

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUNLote

00118 - Conselho TutelarLocal

MarcaItem

00422-10000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTEDotação

AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU´S
ar condicionado split 12.000 btus, frio, 220v, branco,
funçoes swing e sleep, controle remoto, display
digital,silencioso, contendo na embalagem 1 unidade
evaporadora, 1 unidade condensadora, manual de
instalação , 1 manual do usuario em lingua portuguesa,
dimensões aproximadas do produto cm( ax1xp): unidade
evaporadora: 79x27,5x19 cm, unidade condensadora:
70x53,5x53,5 cm, consumo (kw/h) 1,22, compressor
rotativo, vazão de ar 550 m³/h, selo procel, timer,
direcionadores de ar regulador, controle de temperatura,
instalaçãopor conta da empresa vencedora, garantia de
12 meses após instalação. philco – ph12000fm5

1.479,0000001,0000
1.479,0000

00
UN

PHILCO –
PH12000FM5

014

Conselho Tutelar:              1.479,00
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Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUNLote

00321 - CENTRO DO IDOSO "DONA VIVI"Local

MarcaItem

00378-10000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTEDotação

AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU´S
ar condicionado split 12.000 btus, frio, 220v, branco,
funçoes swing e sleep, controle remoto, display
digital,silencioso, contendo na embalagem 1 unidade
evaporadora, 1 unidade condensadora, manual de
instalação , 1 manual do usuario em lingua portuguesa,
dimensões aproximadas do produto cm( ax1xp): unidade
evaporadora: 79x27,5x19 cm, unidade condensadora:
70x53,5x53,5 cm, consumo (kw/h) 1,22, compressor
rotativo, vazão de ar 550 m³/h, selo procel, timer,
direcionadores de ar regulador, controle de temperatura,
instalaçãopor conta da empresa vencedora, garantia de
12 meses após instalação. philco – ph12000fm5

1.479,0000001,0000 1.479,0000
00

UNPHILCO –
PH12000FM5

015

CENTRO DO IDOSO "DONA VIVI":              1.479,00

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUNLote

00322 - ADMINISTRATIVOLocal

MarcaItem

00366-10000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTEDotação

AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU´S
ar condicionado split 12.000 btus, frio, 220v, branco,
funçoes swing e sleep, controle remoto, display
digital,silencioso, contendo na embalagem 1 unidade
evaporadora, 1 unidade condensadora, manual de
instalação , 1 manual do usuario em lingua portuguesa,
dimensões aproximadas do produto cm( ax1xp): unidade
evaporadora: 79x27,5x19 cm, unidade condensadora:
70x53,5x53,5 cm, consumo (kw/h) 1,22, compressor
rotativo, vazão de ar 550 m³/h, selo procel, timer,
direcionadores de ar regulador, controle de temperatura,
instalaçãopor conta da empresa vencedora, garantia de
12 meses após instalação. philco – ph12000fm5

1.479,0000001,0000
1.479,0000

00
UN

PHILCO –
PH12000FM5

016

ADMINISTRATIVO:              1.479,00

SECRETARIA MUNTRABALHOASSISTE DESENV SOCIAL:              4.437,00

00016 - Secretaria Mun. Controle Interno e TransparênciaSecretaria

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUNLote

00324 - ADMINISTRATIVOLocal

MarcaItem

00070-10000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTEDotação

AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU´S
ar condicionado split 12.000 btus, frio, 220v, branco,
funçoes swing e sleep, controle remoto, display
digital,silencioso, contendo na embalagem 1 unidade
evaporadora, 1 unidade condensadora, manual de
instalação , 1 manual do usuario em lingua portuguesa,
dimensões aproximadas do produto cm( ax1xp): unidade
evaporadora: 79x27,5x19 cm, unidade condensadora:
70x53,5x53,5 cm, consumo (kw/h) 1,22, compressor
rotativo, vazão de ar 550 m³/h, selo procel, timer,
direcionadores de ar regulador, controle de temperatura,
instalaçãopor conta da empresa vencedora, garantia de
12 meses após instalação. philco – ph12000fm5

1.479,0000001,0000
1.479,0000

00
UN

PHILCO –
PH12000FM5

002

ADMINISTRATIVO:              1.479,00

Secretaria Mun Controle Interno e Transparência:              1.479,00

CIBOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP:              37.392,00
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