
 

 

PE nº 03/2019 – Ventilador Escolar 

Ventilador Escolar de Parede 

Valor registrado: R$ 129,00 (cada) – vigência: 23/07/2020 

Empresa registrada (fornecedor): Ventisol Nordeste Indústria e Comércio de Ventiladores Ltda. 

CNPJ n.º: 08.934.225/0001-27 

OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) 

apresentada(s) pelo fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os 

produtos entregues às Entidades Contratantes devem corresponder fielmente à(s) 

amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE. 

O ventilador escolar de parede é da marca VENTISOL, modelo VOP NEW 60cm, cor 

Amarelo Escolar, monovolt (127V ou 220V), e possui 1 (uma) hélice com 3 pás, acionamento e 

controle de velocidade (baixa, média e alta) por botão do tipo “controle de parede” e diâmetro de 

60 cm: 

  

OBS: a entidade contratante deve indicar ao fornecedor a voltagem desejada: 127V ou 220V. 

Acompanham a embalagem:  

a) 2 (duas) grades metálicas: 
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b) 6 (seis) parafusos metálicos e presilhas plásticas para fixação das grades e 1 (um) parafuso 

para a junção entre a base de fixação e a carcaça: 

 

 
 

c) 1 (uma) tampa com a marca Ventisol: 
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d) 1 (uma) hélice feita de plástico com 3 (três) pás: 

 

e) 1 (uma) base de fixação metálica, com o tubo medido 15 cm: 

 
 

f) 1 (uma) canopla de plástico, preta, para cobrir a base de fixação na parede: 
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g) 1 (um) controle de parede com as funções de desligamento, intensidade mínima, média e 

máxima: 

 

ATENÇÃO! O botão do controle de parede deverá ser fixo, não podendo ser removido 

facilmente. Caso o botão esteja saindo, o fornecedor deverá ser acionado para 

correção/substituição do produto. 
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h) 1 (um) motor elétrico monovolt (tensão de 127V ou 220V, conforme solicitação da entidade 

contratante), frequência 60 Hz, potência nominal 147W, com classe de eficiência energética 

tipo “A”, classe climática “T”, classe de umidade “IPX0”, classe de isolação térmica “B”, 

suporte de ligação entre a base de fixação e a carcaça articulado com parafuso metálico e 

borboleta para regulagem no sentido vertical do conjunto motor e hélices: 
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i) 1 (um) manual de uso e conservação: 

 

Identificação: 

 O ventilador de parede possui uma gravação na lateral da capa envoltória do motor (carcaça) 

com os dizeres: “MEC/FNDE PE:03/2019”: 
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Embalagem externa:  

 O ventilador e seus componentes deverão estar acondicionados em uma caixa de papelão 

identificada na face superior com etiqueta possuindo as seguintes informações: 

a) Nome do produto; 

b) “FNDE/MEC – Pregão Eletrônico 03/2019 – Venda Proibida”; 

c) Identificação do fabricante e do fornecedor; 

d) Logomarca do FNDE/Ministério da Educação. 
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Embalagem interna: 

 Todos os componentes, menos a hélice e as grades, deverão estar envolvidos por plástico: 
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 O motor, além do plástico, deverá estar envolto por um papelão: 
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Garantia: 2 (dois) anos, contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de entrega do 

ventilador.  

Instalação: 

 A instalação dos ventiladores é de responsabilidade da Entidade Contratante, inclusive 

os parafusos e buchas para fixação do ventilador e do controle de velocidade na parede, que 

não acompanham o produto. 

 

 Segundo o fabricante, para a instalação do ventilador são necessárias buchas de 10,0 mm de 

diâmetro e parafusos com diâmetro entre 6,0 e 8,0 mm. Já, para a instalação do controle de 

velocidade, buchas de 6,0 mm de diâmetro e parafusos entre 3,5 e 4,8 mm de diâmetro: 
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Saiba mais:  

 Para conhecimento de todas as especificações técnicas do produto detalhadamente, consulte 

o Caderno de Informações Técnicas – CIT, disponível na página do Pregão Eletrônico nº 

3/2019, no Portal do FNDE – Compras Governamentais, na seção “Outros arquivos”: 

http://www.fnde.gov.br/index.php/acoes/compras-governamentais/compras-

nacionais/produtos/itemlist/category/724-ventilador-escolar 

http://www.fnde.gov.br/index.php/acoes/compras-governamentais/compras-nacionais/produtos/itemlist/category/724-ventilador-escolar
http://www.fnde.gov.br/index.php/acoes/compras-governamentais/compras-nacionais/produtos/itemlist/category/724-ventilador-escolar

