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ANEXO - TERMO Nº 000164/2020 -  SEQUÊNCIA  N°000002761

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000058/2020 000964/2020

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00577 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOLocal

MarcaItem

APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS

descrição:
- modelo split high wall. display digital que indica a
temperatura ambiente. comando total das operações no
controle remoto; consumo aproximado de 1100w com
compressor rotativo; filtro anti-ácaro, anti-fungo e
anti-bactérias; vazão de ar 800m³/h; dimensões internas
aproximadas do produto (l x a x p): 125 x 33 x 23 cm.
peso interno aproximado: 18 kg

27.435,0015,00 1.829,000UN002
PHILCO PAC
18000 BTUS

SPLIT
085

APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS

descrição:
- modelo split high wall. display digital que indica a
temperatura ambiente. comando total das operações no
controle remoto; consumo aproximado de 1100w com
compressor rotativo; filtro anti-ácaro, anti-fungo e
anti-bactérias; vazão de ar 800m³/h; dimensões internas
aproximadas do produto (l x a x p): 125 x 33 x 23 cm.
peso interno aproximado: 18 kg

10.974,006,00 1.829,000UN002
PHILCO PAC
18000 BTUS

SPLIT
069

APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS

descrição:
- modelo split high wall. display digital que indica a
temperatura ambiente. comando total das operações no
controle remoto; consumo aproximado de 1100w com
compressor rotativo; filtro anti-ácaro, anti-fungo e
anti-bactérias; vazão de ar 800m³/h; dimensões internas
aproximadas do produto (l x a x p): 125 x 33 x 23 cm.
peso interno aproximado: 18 kg

3.658,002,00 1.829,000UN002
PHILCO PAC
18000 BTUS

SPLIT
075

ASPIRADOR DE AGUA E PO

aspirador de água e pó, potência de 1200w tensão de 110v
ou bivolt com 4 bocais para: piso, estofados, cantos e
frestas e bocal escova, com 2 tubos prolongadores, 3 níveis
de filtragem, acionamento por pedal, saco coletor de pó em
tecido, com alça e rodas para transporte, enrolador
automático de fio porta fio, mangueira de sucção flexível
medindo 1,5m, indicador de coletor cheio, reservatório de pó
de 1,2 litros, cabo elétrico de 4.4m.
dimensões: 29 cm de altura x 24 cm de largura x 33 cm de
profundidade. manual em português, garantia mínima de 12
meses. o produto deve ser novo, não aceitamos reformados,
ecológicos ou similares.

3.380,0010,00 338,000UN004
BRITANIA

1200W
100

BEBEDOURO DE COLUNA - AGUA GELADA E NATURAL

descrição:
- acomoda garrafões de 10 e 20 litros; aprovado pelo
inmetro; capacidade de refrigeração: 5,2 l/h; cor: branco;
reservatório de água em plástico injetado atóxico com

1.791,003,00 597,000UN010

KARINA
K30

COLUNA
GARRAFAO

082
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serpentina externa; gabinete em abs com proteção
ultravioleta (não fica amarelado com o passar do tempo) e
chapa eletrozincada pintada ou aço inox 430; gás r134a
inofensivo à camada de ozônio; sistema de refrigeração
balanceado; torneiras totalmente desmontáveis e de fácil
substituição; garantia de 01 ano.

BEBEDOURO DE PRESSAO CONJUGADO EM ACO

descrição:
- garantia em aço inox;  pia em aço inoxidável;  conexões
interna flexivel atóxicas;  termostato fixo com regulagem;
regulagem de temperatura  externa, voltagem em 110v,
medidas somente da parte conjugada;  altura;200mm;
largura;340mm; profundidade:300mm;

1.496,002,00 748,000UN012

KARINA
PRESSAO

CONJUGAD
O

086

FORNO MICROONDAS - CAPACIDADE 30 LITROS

descrição:
- composto por monitor de lcd com painel sensor  touch e
tecnologia grill; com as funções: adiar preparo, tecla meu
jeito, dourado perfeito com função grill. material composição:
plástico/metal; capacidade: 30 litros; consumo (kw/h) 78;
potência (w) 820; cor inox; display digital; relógio; luz interna;
prato giratório; teclas pré-programadas; trava de segurança;
temporizador; grill; voltagem: 110 v dimensões aproximadas:
30 x 53,9 x 42 cm (axlxp); peso aproximado: 16kg.

2.196,004,00 549,000UN031
MIDEA MTFE

31
076

FORNO MICROONDAS - CAPACIDADE 30 LITROS

descrição:
- composto por monitor de lcd com painel sensor  touch e
tecnologia grill; com as funções: adiar preparo, tecla meu
jeito, dourado perfeito com função grill. material composição:
plástico/metal; capacidade: 30 litros; consumo (kw/h) 78;
potência (w) 820; cor inox; display digital; relógio; luz interna;
prato giratório; teclas pré-programadas; trava de segurança;
temporizador; grill; voltagem: 110 v dimensões aproximadas:
30 x 53,9 x 42 cm (axlxp); peso aproximado: 16kg.

1.647,003,00 549,000UN031
MIDEA MTFE

31
070

FRIGOBAR - CAPACIDADE MINIMA DE 120 LITROS

descrição:
- com bandeja de degelo aproveitável, material super
resistente, gaveta multiuso com tampa aproveitável, porta
reversível, porta latas com capacidade para 10 unid.,
prateleira modular, congelador, prateleira inferior da porta
para garrafas: capacidade para garrafas de até 2,5l,
certificado pelo inmetro: nível de consumo de energia a, cor
branca, dimensões aproximadas (axlxp) 88 x 49,5 x 54 cm,
110 v, consumo aproximado de energia 19 kwh/mês,
garantia mínima de 12 meses; ítens inclusos: frigobar com
três prateleiras em aço, manual de instruções em português.

4.645,005,00 929,000UN036
CONSUL
CRC12

099

LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES - CAPACIDADE 2 LITROS

descrição:
- liquidificador 450w; material/composicao:
polipropileno/policarbonato; com 3 velocidade; funcao pulsar;
copo com capacidade para 2 litros; ensao/voltagem 110 v ou
220v; cor: branca; conteudo da embalagem: 1 manual de
instrucoes; garantia 12 meses; unidade de fornecimento:
unidade.

282,003,00 94,000UN039
BRITANIA
CRISTAL

092

LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES - CAPACIDADE 2 LITROS

descrição:
- liquidificador 450w; material/composicao:
polipropileno/policarbonato; com 3 velocidade; funcao pulsar;
copo com capacidade para 2 litros; ensao/voltagem 110 v ou
220v; cor: branca; conteudo da embalagem: 1 manual de
instrucoes; garantia 12 meses; unidade de fornecimento:
unidade.

188,002,00 94,000UN039
BRITANIA
CRISTAL

071

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
PURIFICADOR DE AGUA; NATURAL E GELADA;
CAPACIDADE DE VAZAO DE EM MEDIA: 40 A 60 LITROS
POR HORA

descrição:
- purificador de água; natural e gelada; sistema de filtragem e
purificação de água com no minimo duas câmaras; seis
estágios de purificação; vida útil do aparelho filtrante: 6500
litros aproximadamente; capacidade de vazão de em média:
40 a 60 litros por hora; água gelada para atender de 30 a 50
pessoas; temperatura média de saída de água: 7 a 9°c;
refrigerado a motor utizando gás ecologicamente correto;
sistema contra vazamento; dimensões aproximadas: 26 x 42
x 28 (a x l x p); tensão: 127v; acionamento eletrônico do
fluxo de água para substituição das câmaras; suporte de
copos; garantia de 12 meses, on site, instalação inclusive
(contemplando obra civil se necessário)

1.418,002,00 709,000UN049 IBBL FR600081

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              59.110,00

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              59.110,00

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOLocal

MarcaItem

APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS

descrição:
- modelo split high wall. display digital que indica a
temperatura ambiente. comando total das operações no
controle remoto; consumo aproximado de 1100w com
compressor rotativo; filtro anti-ácaro, anti-fungo e
anti-bactérias; vazão de ar 800m³/h; dimensões internas
aproximadas do produto (l x a x p): 125 x 33 x 23 cm.
peso interno aproximado: 18 kg

27.435,0015,00 1.829,000UN002
PHILCO PAC
18000 BTUS

SPLIT
001

APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS
modelo split high wall. display digital que indica a
temperatura ambiente. comando total das operações no
controle remoto.
compressor rotativo
filtro anti-ácaro, anti-fungo e anti-bactérias.
vazão de ar 1200m³/h.
dimensões internas aproximadas do produto (l x a x p): 125
x 33 x 23 cm.
peso interno aproximado: 18 kg

16.995,005,00 3.399,000UN003
AGRATTO
ECO 30000

BTUS
015

BEBEDOURO DE COLUNA - AGUA GELADA E NATURAL

descrição:
- acomoda garrafões de 10 e 20 litros; aprovado pelo
inmetro; capacidade de refrigeração: 5,2 l/h; cor: branco;
reservatório de água em plástico injetado atóxico com
serpentina externa; gabinete em abs com proteção
ultravioleta (não fica amarelado com o passar do tempo) e
chapa eletrozincada pintada ou aço inox 430; gás r134a
inofensivo à camada de ozônio; sistema de refrigeração
balanceado; torneiras totalmente desmontáveis e de fácil
substituição; garantia de 01 ano.

1.791,003,00 597,000UN010

KARINA
K30

COLUNA
GARRAFAO

002

BEBEDOURO DE MESA

descrição:
- elétrico; gabinete injetado em pp de alta resistência;
gabinete injetado em pp branco; uma torneira para água
natural e outra para água gelada; rendimento 3,8 litros horas;
reservatório de 3 litros; nas opções de 127 volts; consumo
de energia mensal aproximado de 5,5 kwh; para uso com
garrafões de 10 ou 20 litros.

1.590,003,00 530,000UN011
KARINA

K30 MESA
GARRAFAO

003

FERRO ELETRICO - 7 TEMPERATURAS 500,005,00 100,000UN023 BLACK&DE005
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descrição:
- com base em alumínio duplo, desenho anatômico, 7
temperaturas para qualquer tipo de tecido, base em alumínio
com duplo polimento, fusível térmico que protege o ferro em
caso de superaquecimento, voltagem: 110v, potência: 110v,
frequência: 50.60hz, comprimento do cabo: 166cm,
dmensões aproximadas do produto: 11,5 x 11 x 25,5 (axlxp),
peso líquido aproximado do produto: 680gr

CKER 7
SECO

FORNO MICROONDAS - CAPACIDADE 30 LITROS

descrição:
- composto por monitor de lcd com painel sensor  touch e
tecnologia grill; com as funções: adiar preparo, tecla meu
jeito, dourado perfeito com função grill. material composição:
plástico/metal; capacidade: 30 litros; consumo (kw/h) 78;
potência (w) 820; cor inox; display digital; relógio; luz interna;
prato giratório; teclas pré-programadas; trava de segurança;
temporizador; grill; voltagem: 110 v dimensões aproximadas:
30 x 53,9 x 42 cm (axlxp); peso aproximado: 16kg.

1.098,002,00 549,000UN031
MIDEA MTFE

31
020

FREEZER - CAPACIDADE 404 LITROS

descrição:
- espaço interno com capacidade mínima de armazenamento
correspondente a 404  litros; duas portas na parte de cima,
com dobradiças, pintura na cor branca, com tratamento anti-
ferruginoso, permite o uso como freezer ou conservadora,
sistema com vedação removível para escoamento de água
de seu interior, deve possuir sistema de rodízio para facilitar
o deslocamento do equipamento.  garantia de 12 meses.

25.188,0012,00 2.099,000UN033
CONSUL
CHB42

007

FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS - CAPACIDADE 477
LITROS

descrição:
- dupla ação; dimensões aprox. (axlxp): 915x1555 x 763 mm;
peso líquido aprox: 88 kg; cor: branco; dreno de degelo
frontal;  freezer e conservador; com chave autoexpulsiva;
tampa balanceada; permite o travamento do freezer; não
contém cfc, não agride a camada de ozônio; voltagem
127/220v. garantia mínima 12 meses

22.990,0010,00 2.299,000UN035
CONSUL
CHB53

008

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.

11.370,006,00 1.895,000UN037
CONSUL
CRM 39

021

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

3.598,002,00 1.799,000UN042
CONSUL
CWL 16

024
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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.

PURIFICADOR DE AGUA, VAZAO MINIMA DE 4,4
LITROS/HORAS

descrição:
- purificador de água: purificador de uso em escritórios e
industrial. capacidade de atendimento de 30 pessoas em
ambiente de escritório; vazão mínima de 4,4 litros/horas em
ambientes de 32°c; água natural e gelada, sistema de tripla
filtragem/purificação, torneiras de grande vazão,
reservatório blindado; livre de contaminação, temperatura da
água gelada entre 8ºc a 10ºc, torneiras de grande vazão;
com refil de vida útil mínimo de 3000 litros ou 6 meses.
aceitar copos de até 15 cm; ter disponibilidade em versões
de 110v e 220v, conforme a necessidade da instituição;
instalação em local com ponto de água e energia; garantia
mínima de 12 meses

1.647,003,00 549,000UN048

LATINA
PA355 COM
COMPRESS

OR

017

REFRIGERADOR DUPLEX - CAPACIDADE 450 LITROS

descrição:
- com capacidade para 450 litros; selo procel; degelo
autolimpante; termostato externo; porta-ovos removível e
empilhável com capacidade para até 16 unidades; prateleiras
internas removíveis; pés niveladoras; porta em aço
galvanizado.

17.143,007,00 2.449,000UN053
CONTINENT
AL T56  472

LITROS
023

UMIDIFICADOR DE AMBIENTE
tempo de funcionamento: 10 horas; capacidade de água no
reservatório: 2 litros; portátil; silencioso; bivolt; faixa etária:
sem restrição; medidas aproximadas: 26x18x21 cm; peso
líquido aproximado: 1,1kg; potência mínima: 30w; manual de
instruções em português; garantia de 12 meses.

4.165,0035,00 119,000UN057
BRITANIA 2

LITROS
026

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              135.510,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              135.510,00

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS 9.145,005,00 1.829,000UN002 PHILCO PAC038
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descrição:
- modelo split high wall. display digital que indica a
temperatura ambiente. comando total das operações no
controle remoto; consumo aproximado de 1100w com
compressor rotativo; filtro anti-ácaro, anti-fungo e
anti-bactérias; vazão de ar 800m³/h; dimensões internas
aproximadas do produto (l x a x p): 125 x 33 x 23 cm.
peso interno aproximado: 18 kg

18000 BTUS
SPLIT

BEBEDOURO DE COLUNA - AGUA GELADA E NATURAL

descrição:
- acomoda garrafões de 10 e 20 litros; aprovado pelo
inmetro; capacidade de refrigeração: 5,2 l/h; cor: branco;
reservatório de água em plástico injetado atóxico com
serpentina externa; gabinete em abs com proteção
ultravioleta (não fica amarelado com o passar do tempo) e
chapa eletrozincada pintada ou aço inox 430; gás r134a
inofensivo à camada de ozônio; sistema de refrigeração
balanceado; torneiras totalmente desmontáveis e de fácil
substituição; garantia de 01 ano.

2.388,004,00 597,000UN010

KARINA
K30

COLUNA
GARRAFAO

043

FERRO ELETRICO - 7 TEMPERATURAS

descrição:
- com base em alumínio duplo, desenho anatômico, 7
temperaturas para qualquer tipo de tecido, base em alumínio
com duplo polimento, fusível térmico que protege o ferro em
caso de superaquecimento, voltagem: 110v, potência: 110v,
frequência: 50.60hz, comprimento do cabo: 166cm,
dmensões aproximadas do produto: 11,5 x 11 x 25,5 (axlxp),
peso líquido aproximado do produto: 680gr

300,003,00 100,000UN023
BLACK&DE

CKER 7
SECO

031

FORNO MICROONDAS - CAPACIDADE 30 LITROS

descrição:
- composto por monitor de lcd com painel sensor  touch e
tecnologia grill; com as funções: adiar preparo, tecla meu
jeito, dourado perfeito com função grill. material composição:
plástico/metal; capacidade: 30 litros; consumo (kw/h) 78;
potência (w) 820; cor inox; display digital; relógio; luz interna;
prato giratório; teclas pré-programadas; trava de segurança;
temporizador; grill; voltagem: 110 v dimensões aproximadas:
30 x 53,9 x 42 cm (axlxp); peso aproximado: 16kg.

1.098,002,00 549,000UN031
MIDEA MTFE

31
032

FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA BRANCO- 309 L

descrição:
freezer horizontal com dreno de degelo frontal, classificação
energética a e rodízios que permitem movimentá-lo mais
facilmente, controle eletrônico externo para programar a
temperatura.
especificações técnicas: consumo (kwh) 45. 78, capacidade
309 litros, 01 (uma) porta, tensão/voltagem 110v/220v,
consumo de energia a (menos de 25% de consumo}, cor
branco, eficiência energética a.
temperatura mínima/máxima: freezer: congelamento de
alimentos -18 ºc a -25 ºc/ refrigerador: +1 ºc a +5 ºc
dimensões aproximada do produto: altura 97,30 cm, largura
98,00 cm, profundidade 81,00 cm
garantia: 12 meses.

1.699,001,00 1.699,000UN034
CONSUL
CHA31

061

FRIGOBAR - CAPACIDADE MINIMA DE 120 LITROS

descrição:
- com bandeja de degelo aproveitável, material super
resistente, gaveta multiuso com tampa aproveitável, porta
reversível, porta latas com capacidade para 10 unid.,
prateleira modular, congelador, prateleira inferior da porta
para garrafas: capacidade para garrafas de até 2,5l,
certificado pelo inmetro: nível de consumo de energia a, cor

1.858,002,00 929,000UN036
CONSUL
CRC12

033
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branca, dimensões aproximadas (axlxp) 88 x 49,5 x 54 cm,
110 v, consumo aproximado de energia 19 kwh/mês,
garantia mínima de 12 meses; ítens inclusos: frigobar com
três prateleiras em aço, manual de instruções em português.

LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES - CAPACIDADE 2 LITROS

descrição:
- liquidificador 450w; material/composicao:
polipropileno/policarbonato; com 3 velocidade; funcao pulsar;
copo com capacidade para 2 litros; ensao/voltagem 110 v ou
220v; cor: branca; conteudo da embalagem: 1 manual de
instrucoes; garantia 12 meses; unidade de fornecimento:
unidade.

188,002,00 94,000UN039
BRITANIA
CRISTAL

034

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.

1.799,001,00 1.799,000UN042
CONSUL
CWL 16

035

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

1.799,001,00 1.799,000UN042
CONSUL
CWL 16

065
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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.

PURIFICADOR DE AGUA, VAZAO MINIMA DE 4,4
LITROS/HORAS

descrição:
- purificador de água: purificador de uso em escritórios e
industrial. capacidade de atendimento de 30 pessoas em
ambiente de escritório; vazão mínima de 4,4 litros/horas em
ambientes de 32°c; água natural e gelada, sistema de tripla
filtragem/purificação, torneiras de grande vazão,
reservatório blindado; livre de contaminação, temperatura da
água gelada entre 8ºc a 10ºc, torneiras de grande vazão;
com refil de vida útil mínimo de 3000 litros ou 6 meses.
aceitar copos de até 15 cm; ter disponibilidade em versões
de 110v e 220v, conforme a necessidade da instituição;
instalação em local com ponto de água e energia; garantia
mínima de 12 meses

2.745,005,00 549,000UN048

LATINA
PA355 COM
COMPRESS

OR

047

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              23.019,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              23.019,00

KNOW HOW ELETRONICOS EIRELI:                        217.639,00
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