
EXTRATO   CONTRATO  

ESPÉCIE: Contrato 003/2023 - FMS.

CONTRATANTE: Município de Cachoeiro de Itapemirim, atendendo necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde - SEMUS.

CONTRATADA: Vetorial Defensivos Agrícolas e Domissanitários Ltda EPP

OBJETO: Constitui objeto  deste  Contrato a  contratação de empresa  para  fornecimento de  Equipamento
Termonebulizador Veicular, conforme quantitativo, especificações e demais condições constantes do Termo de
Referência - Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 28/2022.

1.2. Discriminação do objeto:

Lote Descrição do  objeto Unidade de
Medida Quaantidade Valor

Unitário Valor Total

0001 TERMONEBULIZADOR  VEICULAR  termonebulizador
veicular para montagem sobre veículo tipo caminhonete ou
carreta,  para  aplicação  espacial  de  formulações  inseticidas
sob  forma  de  aerossol  tipo  fog,  com  as  seguintes
características: peso vazio entre 30 a 40 kg; motor pulso jato
movido a gasolina, ressonador único; ressonador construído
em aço  inoxidável  refratário,  câmara  de  combustão  de  no
máximo 2.500cm³ (admitindo variações de 10% para mais ou
menos), potência aproximada de 100 a 120 hp; capacidade de
nebulização de até 120 litros por hora (óleo mineral, fog seco);
chassi confeccionado em aço-carbono, tratados com pintura
eletrostática;  2  tanques  de  formulação  independentes,
firmemente  acoplados  ao  conjunto,  confeccionados  em
material indeformável, resistente a produtos químicos,  com
capacidade entre 40 e 60 litros cada, capacidade total de 80 a
120  litros;  tanque  de  gasolina  em  material  indeformável,
resistente  a  gasolina,  com  capacidade  entre  9  a  15  litros,
suficiente para operação durante 1 hora; sistema de conexão
a bateria  12v do veículo;  controle  remoto com as  funções:
partida e parada do motor; inicio e parada da nebulização;
duplo  sistema  de  injeção  de  formulação;  sistema  de
regulagem de vazão de pôr bicos dosadores intercambiáveis;
sistema de segurança anti-incêndio automático, que impede
o vazamento da formulação para o canhão de aplicação em
caso  de  desligamento  acidental  do  motor;  manual  do
operador em português,  com vistas explodidas de todos os
componentes  e  lista  completa  de  pecas  de  reposição.
estrutura metálica para fixação do equipamento ao chassi de
veículos  tipo  camionete  de  pequeno porte  (saveiro,  strada,
montana,  etc)  confeccionada  em  material  resistente  nas
medidas  comprimento  largura  e  altura  compatíveis  com  a
caçamba  dos  veículos.  -  acessórios:  jogo  de  pecas  de
reposição  básicas,  jogo  de  bicos  dosadores,  funil  para
abastecimento  de formulação,  jarra  para abastecimento de
gasolina, escova para limpeza do canhão, escova para limpeza
dos  bicos  injetores,  protetor  auricular  tipo  concha;  -
embalagem:  individual,  em  madeira,  adequada  para
transporte e armazenagem do equipamento e seus acessórios;
- garantia: mínima 24 meses. 

UND 02 35.500,00 71.000,00

Valor total por extenso: Setenta e um mil reais 71.000,00



RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: A  despesa  decorrente  do  presente  Contrato  correrá  à  conta  dos  recursos
constante  da  Dotação  Orçamentária  Municipal  consignada  na  Lei  Orçamentária  Anual  (LOA),  já  sancionada  e
promulgada, conforme se segue:

Órgão/Unidade: 16.02
Projeto/Atividade: 1003005160411.055
Natureza de Despesa: 44090502180000
Ficha/Fonte: 765 / 160000000030011

VALOR: 71.000,00 (setenta e um mil reais).

DATA DA ASSINATURA: 01/02/2023.

VIGÊNCIA: 02/02/2023 à 31/12/2023.

SIGNATÁRIOS: Alex Wingler Lucas – Secretário Municipal de Saúde e José Ricardo Borges – Sócio Administrador.

PROCESSO: Protocolo nº 680207/2022.

Cachoeiro de Itapemirim, 01 de fevereiro de 2023.

____________________________
Alex Wingler  Lucas

Secretário Municipal de Saúde
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