
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000060/2019

INOVA - SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA EIRELI

CNPJ:  29.644.569/0001-71

RUA REGENTE FEIJO, 434 - NOSSA SENHORA DA PENHA - VILA VELHA - ES - CEP: 29110160

ANEXO - TERMO Nº 000060/2019 -  SEQUÊNCIA  N°000002299

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000014/2019 002915/2018

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOLocal

MarcaItem

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

2.580,0020,00 129,00UN061
VENTISOL
WIND BR

109

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              2.580,00

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00557 - ESCOLAS MUNICIPAISLocal

MarcaItem

GELADEIRA BIPLEX

descrição:
- geladeira 2 portas, nas seguintes características mínimas:
descongelamento automático do espaço. refrigerador: não
há necessidade de desligar para descongelar.
iluminação no refrigerador. prateleira funda com trava de
segurança. acomoda garrafas de até 2,5 litros com trava
para evitar tombamento. prateleiras aramadas com altura
regulável: acomoda recipientes de alturas variadas,
facilitando a organização do refrigerador. pés deslizantes
niveladores. capac. total de armazenamento 255 litros,
capac. liq. congelador 50 litros, capac. liq.
refrigerador 205 litros tensão 127/220v, consumo (kwh/mês)
127v 49.7, consumo (kwh/mês) 220v 49.7.

5.912,004,00 1.478,00UN036
ELETROLUX

DC35A
021

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

7.740,0060,00 129,00UN061 VENTISOL
WIND BR

028

ESCOLAS MUNICIPAIS:              13.652,00

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00558 - CRECHES MUNICIPAISLocal

MarcaItem

GELADEIRA BIPLEX

descrição:
- geladeira 2 portas, nas seguintes características mínimas:

2.956,002,00 1.478,00UN036
ELETROLUX

DC35A
006
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descongelamento automático do espaço. refrigerador: não
há necessidade de desligar para descongelar.
iluminação no refrigerador. prateleira funda com trava de
segurança. acomoda garrafas de até 2,5 litros com trava
para evitar tombamento. prateleiras aramadas com altura
regulável: acomoda recipientes de alturas variadas,
facilitando a organização do refrigerador. pés deslizantes
niveladores. capac. total de armazenamento 255 litros,
capac. liq. congelador 50 litros, capac. liq.
refrigerador 205 litros tensão 127/220v, consumo (kwh/mês)
127v 49.7, consumo (kwh/mês) 220v 49.7.

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 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.

3.666,002,00 1.833,00UN042
CONSUL

CWE15ABA
NA

010

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

3.870,0030,00 129,00UN061
VENTISOL
WIND BR

013

CRECHES MUNICIPAIS:              10.492,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              26.724,00

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria
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Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

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 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.

1.833,001,00 1.833,00UN042
CONSUL

CWE15ABA
NA

056

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

903,007,00 129,00UN061 VENTISOL
WIND BR

067

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              2.736,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              2.736,00

00015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00483 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESLocal

MarcaItem

VENTILADOR DE TETO 3 PAS

descrição:
- utiliza 1 lâmpada incandescente; pás em plástico; funções:
exaustor e ventilador. especificações técnicas: cor: branco;

129,001,00 129,00UN061
VENTISOL
WIND BR

049
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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

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES:              129,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE:              129,00

INOVA - SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA EIRELI:                        29.589,00
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