
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000168/2020

SOANA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ:  39.154.264/0001-35

Rua DOM FERNANDO, 03 - SANTA INES - VILA VELHA - ES - CEP: 29108240

ANEXO - TERMO Nº 000168/2020 -  SEQUÊNCIA  N°000002765

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

GELADEIRA FROSTFREE - CAPACIDADE 410 LITROS - RF1

descrição:
- · capacidade total de armazenamento: 410 l; capacidade líq.
congelador: 100l; capacidade líq. refrigerador: 310 l;
capacidade total bruta: 400 l; capacidade bruta congelador:
100 l; capacidade bruta refrigerador: 300 l; tensão: 110v ou
220v; freqüência: 60 hz; consumo: 58,1 kwh/mês (110v);
consumo: 58,1 kwh/mês (220v); cor: branco; dimensões
aproximadas: 186,5x70,2x73,3cm (axlxp); peso aproximado:
84,5kg.

2.298,001,00 2.298,000UN038
CONSUL
CRM45

096

GELADEIRA FROSTFREE - CAPACIDADE 410 LITROS - RF1

descrição:
- · capacidade total de armazenamento: 410 l; capacidade líq.
congelador: 100l; capacidade líq. refrigerador: 310 l;
capacidade total bruta: 400 l; capacidade bruta congelador:
100 l; capacidade bruta refrigerador: 300 l; tensão: 110v ou
220v; freqüência: 60 hz; consumo: 58,1 kwh/mês (110v);
consumo: 58,1 kwh/mês (220v); cor: branco; dimensões
aproximadas: 186,5x70,2x73,3cm (axlxp); peso aproximado:
84,5kg.

2.298,001,00 2.298,000UN038
CONSUL
CRM45

083

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

134,901,00 134,900UN059

VENTISOL
406 WIND
LIGHT BR

3P INJ
BRAN CV3
127V PR

084

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              4.730,90

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              4.730,90

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOLocal

MarcaItem

BEBEDOURO - CAPACIDADE 100 LITROS

descrição:
- bebedouro em poliuretano, com estrutura metálica,
tabulação sem contato com a água, todo em aço inox aisi
430, torneiras antimônio cromadas, motor com ar reforçado,
com filtro de carvão ativado, pés reguláveis, fechado na
frente e laterais.

52.350,0030,00 1.745,000UN009
BEBEDOUO
R FRISBEL

2T
014

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
características:
todo em aço inoxidável; garantido contra ferrugem e
apodrecimento; leve e versátil; fácil manutenção;
filtro com tripla filtragem por processo de celulose; carvão
ativado e celulose; pressão por gravidade
alta pressão no esguicho (independentemente de pressão
da rede hidráulica); capacidade: 800 litros/dia
termostato regulável na parte traseira; serpentina em aço
inox 304; pingadeira com grade removível que facilita a
higienização; disponível em 127 volts e 220 volts (não é
bivolt); volume do reservatório: 100 litros; duas torneiras,
sendo uma natural e outra gelada; compressor: 1/6 hp
temperatura: 0° a 15° c; 1 ano de garantia.

ESTERILIZADOR DE MAMADEIRA PARA MICROONDAS
com certificação de segurança do inmetro; gênero:
unissex; material/composição: plástico (propileno); atóxico
lavável bpa free - livre de bisfenola; garantia de 03 meses.
informações adicionais: esteriliza por meio do vapor em
aproximadamente em 5 minutos e as mamadeiras ficam
esterilizadas por 24 horas; com grade-suporte com função
de escorredor ao ser removida da base, facilitando a
secagem dos produtos; com capacidade de até 4
mamadeiras.
itens inclusos: 01 esterilizador de mamadeira para
microondas; 01 pinça.

2.600,0020,00 130,000UN021
MULTIKIDS

BABY-BB17
0

025

FORNO A GAS INDUSTRIAL COM BASE
- forno a gás - produzido em aço galvanizado -02
prateleiras reguláveis e removíveis - registro em 5 posições -
pintura eletrostática a pó que resiste à alta temperatura -
tampa com vidro - revestido internamente com lã de vidro,
proporcionando maior isolação térmica - capacidade mínima
do forno: 106 litros - os pés acompanham o produto. -
manual em português - dimensões aproximadas: altura: 1,30
m - largura: 60 cm - profundidade: 70cm - garantia 12 meses

11.914,5015,00 794,300UN030
FORNO F
FERRO

019

GELADEIRA FROSTFREE - CAPACIDADE 410 LITROS - RF1

descrição:
- · capacidade total de armazenamento: 410 l; capacidade líq.
congelador: 100l; capacidade líq. refrigerador: 310 l;
capacidade total bruta: 400 l; capacidade bruta congelador:
100 l; capacidade bruta refrigerador: 300 l; tensão: 110v ou
220v; freqüência: 60 hz; consumo: 58,1 kwh/mês (110v);
consumo: 58,1 kwh/mês (220v); cor: branco; dimensões
aproximadas: 186,5x70,2x73,3cm (axlxp); peso aproximado:
84,5kg.

18.384,008,00 2.298,000UN038
CONSUL
CRM45

022

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

8.094,0060,00 134,900UN059

VENTISOL
406 WIND
LIGHT BR

3P INJ
BRAN CV3
127V PR

028

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              93.342,50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              93.342,50

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

FRAGMENTADORA DE PAPEL - 30 FOLHAS - 110 V

descrição:
9.994,004,00 2.498,500UN032

SECRETA
S300 D
(127V)

064

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
- especificações: - abertura de inserção: 245 mm;
- número máximo de folhas: 30 folhas de 75g/m²;
- tipo de fragmentação: tiras de 6,2 mm (para papel, cd, dvd
e cartão de crédito);
- nível de segurança: 2;
- acionamento: botão e sensor eletrônico;
- reversão: manual no botão;
- tempo de funcionamento: 25 min. de uso contínuo x 15 min.
descanso;
- com a máquina aquecida: 4 minutos ligada e 4 minutos de
repouso;
- nível de ruído: 65 decibéis;
- velocidade de fragmentação: 2,5 m/s;
- potência: 374 w;
- volume do cesto: 30,8 litros;
- sensor de lixeira cheia: sim;
- sensor de segurança para lixeira: sim;
- dimensões (mm): 385 x 270 x 650 mm;
- dimensões da embalagem (mm): 470x36x65;
- cor: cabeçote preto e lixeira preta;
- voltagem: 110 v;
- peso: 15 kg;
- garantia mínima de 6 meses.

GELADEIRA FROSTFREE - CAPACIDADE 410 LITROS - RF1

descrição:
- · capacidade total de armazenamento: 410 l; capacidade líq.
congelador: 100l; capacidade líq. refrigerador: 310 l;
capacidade total bruta: 400 l; capacidade bruta congelador:
100 l; capacidade bruta refrigerador: 300 l; tensão: 110v ou
220v; freqüência: 60 hz; consumo: 58,1 kwh/mês (110v);
consumo: 58,1 kwh/mês (220v); cor: branco; dimensões
aproximadas: 186,5x70,2x73,3cm (axlxp); peso aproximado:
84,5kg.

9.192,004,00 2.298,000UN038
CONSUL
CRM45

048

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

944,307,00 134,900UN059

VENTISOL
406 WIND
LIGHT BR

3P INJ
BRAN CV3
127V PR

046

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              20.130,30

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              20.130,30

SOANA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI:                        118.203,70

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
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