
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Contrato Nº 000022/2017

L P COELHO EPP

CNPJ:  08.704.069/0001-08

Rodovia ARMANDO MARTINELLI, 15 - Santa Teresinha - Colatina - ES - CEP: 29702575

ANEXO - CONTRATO Nº 000022/2017 -  SEQUÊNCIA  N°000000393

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Eletrônico Nº 000040/2016 000851/2016

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS QUENTE/FRIO

descrição:
- com classificação energética a, gás ecológico r410a - não
poluente e as funções siga-me, auto-limpeza e eco, com
controle remoto; cor: branco; capacidade: 12.000 btu
ciclo: quente e frio (reverso); potência: 1096 watts;
eficiência energética: classe a; velocidades: 4; controle
remoto: sim; controle remoto em português - com um relógio
digital e indicador de temperatura ambiente no display;
recursos: função brisa - movimento das aletas;
função turbo - um toque seleciona a máxima performance;
função desumidificar - retira a umidade excessiva do ar;
função liga/desliga display - opção de ligar ou desligar a
iluminação do display da unidade interna através de um
botão no controle remoto; função siga-me - com um sensor
no controle remoto, a função permite que a temperatura
desejada seja mantida onde está localizado o controle
remoto; função auto-limpeza - evita proliferação de odores e
mofo garantindo um ar mais saudável; função eco -
economiza energia adequando-se à variação de
temperatura; filtro: sim - ultra filter - retém até 99% das
bactérias; filtro de carvão ativado - reduz odores no
ambiente; filtro de nylon - retém partículas de poeira.
timer: sim; timer digital 24 horas - liga e desliga o aparelho no
tempo programado; ajustes automáticos: função auto - o
condicionador de ar atinge a temperatura programada pelo
consumidor, ajustando o ciclo e a velocidade da ventilação;
compressor: rotativo; alimentação: 220 volts
recirculação de ar (m³/h): 630/550/500/420 - (velocidade
4/3/2/1); peso aproximado: unidade interna - 10 kg; - unidade
externa - 32 kg; dimensões aproximadas: - unidade interna -
(l x a x p): 91,6 x 29 x 18,7 cm. - unidade externa - (l x a x
p): 84,8 x 54 x 32 cm; área: 20 m²; gás ecológico r410a: gás
que não agride a camada de ozônio; display digital: facilita a
visualização da função selecionada; ajuste preciso da
posição da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar na direção
desejada;
garantia minima de 12 meses.
prazo para entrega: 15 dias.

9.111,606,00 1.518,60UN049 ELGIN057

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              9.111,60

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              9.111,60

L P COELHO EPP:                        9.111,60
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