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Lote Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarca

00001 10,000CPFITA adesiva transparente 45mmx45m - 3m

00002 10,000UN
APARELHO de som portátil com cd, conexão
usb, som portátil.

00003 2,000UN

APARELHO DE AR CONDICIONADO split frio 18.000 btus/h
220v
(branco, função swing, timer, controle remoto,
display digital, função sleep, função ventilar, baixo
ruído, painel eletrônico, controle de temperatura,
garantia 12 meses, com instalação do ar)

00004 2,000UN

APARELHO DE AR CONDICIONADO split frio 24.000 btus/h
220v
(branco, função swing, timer, controle remoto,
display digital, função sleep, função ventilar, baixo
ruído, painel eletrônico, controle de temperatura,
garantia 12 meses, com instalação do ar)

00005 2,000UN
APARELHO TV de 32” (polegadas), smart tv led, com
conversor digital 1 hdmi 1 usb wi-fi integrado.

00006 1,000UN
APARELHO TV de 43” (polegadas), smart tv led, com
conversor digital 2 hdmi 1 usb wi-fi integrado.

00007 5,000UN

ARMARIO arquivo em aÇo
material em aço, com 04 gavetas com deslizamento da gaveta:
trilho telescópico, fechadura
com duas chaves, e visor de identificação.
ficha tÉcnica
altura : 1,33 cm
profundidade : 0,67 cm
largura: 0,47 cm
garantia de 12 meses

00008 3,000UNBEBEDOURO industrial 100 lts inox 3 torneiras 220v.

00009 200,000UN

CADEIRA fixa, modelo secretÁria, com 4 pÉs fixos, sem braÇos,
com assento e encosto interlocutor confeccionados em madeira
compensada reflorestada reta, estofada com espuma injetada
e revestida com tecido na cor preta ou azul. base
confeccionada em estrutura de aÇo tubular de 7/8” de diametro
pintada na cor preta e com ponteiras nos pÉs.
largura: 62cm
altura: 92cm
profundidade: 63cm

00010 5,000UN

CADEIRA giratÓria, modelo secretÁria, com rodas, com braÇos,
com assento e encosto estofados com espuma injetada e
revestida com tecido na cor preta ou azul.
capacidade de carga: 110 kg
altura mÁxima em relaÇÃo ao chÃo: 50 cm
altura mÍnima em relaÇÃo ao chÃo: 40 cm
altura do encosto: 28 cm
largura mÍnima do encosto: 36 cm
largura mÍnima do assento: 43 cm
profundidade: 63 cm
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00011 15,000UN

CADEIRA modelo secretÁria sem braÇos com assento encosto
anatÔmicos confeccionados com madeira compensada
reflorestada reta, estofados com espuma injetada revestidos
com tecido na cor preta ou azul, base giratÓria confeccionada
com aÇo cor preta com carenagem de polipropileno preto
regulagem de altura a gÁs, 5 rodÍzios duplos de nylon pretos
haste de aÇo oblongo em forma de “l” revestidos com
carenagem sanfonada de polipropileno preto unindo o assento
ao encosto.
largura: 62cm
altura: 92cm
profundidade: 63cm

00012 5,000UN

CADEIRA presidente em metal cromado
revestimento em couro sintético design ergonômico favorece
postura correta evitando lesões e fadigas,
encosto com uma leve projeção do estofado em seu encosto
para cabeça que acomoda sua coluna. com
função relax para inclinação do encosto e um cilindro a ar para
elevação do assento.
função de ajuste de altura do assento
sistema relax com travamento inclinado
estrutura dos pés: polímero
pistão à ar
peso máximo recomendado 150 kg
braços com estofamento
ficha tÉcnica
altura: mín 105 cm / máx 115 cm
distância entre os braços: 50 cm
altura do assento: mín 44 cm / máx 54 cm
altura do braço para o assento: 20 cm
dimensão do braço: 36 cm x 7 cm
dimensão do encosto: 67 cm x 51 cm
dimensão do assento: 51 cm x 51 cm
garantia de 12 meses.

00013 1,000UN

CONJUNTO de duas gangorras, com estrutura em madeira de
eucalipto tratado, assento com prancha de itaÚba medindo
2,80 x 0,20 de largura.

certificaÇÃo-ce-plg/ innac abnt 16071-2012 nbr para
playgrounds requisitos de seguranÇa e mÉtodos de ensaio.
(incluso instalaÇÃo e frete).
garantia 10 anos para a madeira plÁstica e 1 ano para
acessÓrios.

00014 50,000UN

CONJUNTO para aluno tamanho 04,
sendo a altura do aluno compreendida entre
1,33 e 1,59 m, conforme gravação impressa
por tampografia na estrutura da mesa e no
encosto da cadeira. conjunto composto de 01
(uma) mesa com tampo em mdp, revestido
na face superior de laminado melamínico e na
face inferior em chapa de balanceamento,
montado sobre estrutura tubular de aço,
contendo porta-livros em plástico injetado e
01 (uma) cadeira empilhável, com assento e
encosto em polipropileno injetado, montados
sobre estrutura tubular de aço.
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00015 50,000UN

CONJUNTO para aluno tamanho 05,
sendo a altura do aluno compreendida entre
1,46 e 1,76 m, conforme gravação impressa
por tampografia na estrutura da mesa e no
encosto da cadeira. conjunto composto de 01
(uma) mesa com tampo em mdp, revestido
na face superior de laminado melamínico e na
face inferior em chapa de balanceamento,
montado sobre estrutura tubular de aço,
contendo porta-livros em plástico injetado e
01 (uma) cadeira empilhável, com assento e
encosto em polipropileno injetado, montados
sobre estrutura tubular de aço.

00016 30,000UN

CONJUNTO para crianças com altura
compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto
de uma mesa e uma cadeira.
- mesa individual com tampo em mdp ou
mdf, revestido na face superior de laminado
melamínico de alta pressão e na face inferior
em chapa de balanceamento, montado sobre
estrutura tubular de aço.
dimensÕes e tolerÂncias da
mesa
• largura: 600 mm;
• profundidade: 450 mm;
• altura: 460 mm;
• espessura: 19,4 mm;
• tolerância: até + 2 mm para largura e
profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6
mm para altura.
- cadeira individual empilhável com assento e
encosto em polipropileno injetado ou em
compensado anatômico moldado, montado
sobre estrutura tubular de aço, com garantia
mínima de dois anos a partir da data da
entrega, contra defeitos de fabricação.
dimensÕes e tolerÂncias da
cadeira
• largura do assento: 340 mm;
• profundidade do assento: 260 mm;
• espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm;
• largura do encosto: 350 mm; 46;
• altura do encosto: 155 mm;
• espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm;
• altura do assento ao chão: 260 mm;
• tolerância: até + 2 mm para largura e
profundidade, +/- 1mm para espessura e +/-
10mm para altura do assento ao chão.
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00017 20,000UN

CONJUNTO para crianças com altura
compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto
de uma mesa e uma cadeira.
- mesa individual com tampo em mdp ou
mdf, revestido na face superior de laminado
melamínico de alta pressão e na face inferior
em chapa de balanceamento, montado sobre
estrutura tubular de aço, contendo porta-livros
em plástico injetado.
dimensÕes e tolerÂncias da
mesa
• largura: 600 mm;
• profundidade: 450 mm;
• altura: 594 mm; • espessura: 19,4 mm;
• tolerância: até + 2 mm para largura e
profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6
mm para altura.
- cadeira individual empilhável com assento e
encosto em polipropileno injetado ou em
compensado anatômico moldado, montado
sobre estrutura tubular de aço, com garantia
mínima de dois anos a partir da data da
entrega, contra defeitos de fabricação.
dimensÕes e tolerÂncias da
cadeira
• largura do assento: 400 mm;
• profundidade do assento: 310 mm;
• espessura do assento: 9,7 mm a 12mm;
• largura do encosto: 396 mm;
• altura do encosto: 198 mm;
• espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm;
• altura do assento ao chão: 350 mm;
• tolerância: até + 2 mm para largura e
profundidade, +/- 1mm para espessura e +/-
10mm para altura do assento ao chão.

00018 2,000UN

ESPREMEDOR de frutas industrial bivolt, na cor preta,
potência de 250 w, copo em aço inox, motor com
duplo rolamento blindado e proteção térmica, baixo
ruído e com guarda fio.

00019 2,000UN
FOGÃO industrial, estrutura em aço com forno e 02
bocas.

00020 1,000UN
FOGÃO industrial, estrutura em aço com forno e 04
bocas.

00021 3,000UN

LIQUIDIFICADOR industrial capacidade do copo 02
litros, copo de inox, não retém odores, 01 velocidade,
tritura gelo, base antiderrapante, 800 watts de
potência.

00022 5,000UN
LIQUIDIFICADOR para uso doméstico, 550 watts de
potência - 2 litros.
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00023 4,000UN

MESA para escritÓrio
com acabamento
acompanha manual de instalação
altura aproximada 80 cm
ambiente escritório cor cinza
escala de brilho fosco
formato retangular
garantia do fornecedor 12 meses
gaveta com chave 02
largura 90 cm
material da gaveta mdp
material principal mdp
peso aproximado 22 kg
profundidade 60 cm
suporta até (kg) 30 kg
tipo de corrediça da gaveta metálica simples

00024 40,000UN

MESA infantil com 04 cadeiras coloridas de
madeira e m.d.f., medindo 60 x 60 x 55 cm,
e cadeira individual medindo 60 x 30.5 x 26
cm.

00025 2,000CXPINCEL marca texto, de cor amarela, caixa com 12 unidades

00026 1,000UN

PLAYGROUND infantil - torres com cobertura 01 – passarela fixa
- 01 – escada - 02 – escorregador - 01 – teia de aranha - 01
rampa de escalada - 01 – balanÇo com 02 lugares - dimensÃo
8,00 x 10,00 com Área de circulaÇÃo.
certificaÇÃo-ce- plg/ innac abnt 16071-2012 nbr para
playgrounds requisitos de seguranÇa e mÉtodos de ensaio.
(incluso instalaÇÃo e frete).
garantia 10 anos para a madeira plÁstica e 1 ano para
acessÓrios.

00027 3,000UN

TANQUINHO 6kg - batedor no fundo,semiautomática,
tipo de abertura: superior, filtro de fiapos; tampa
translúcida; drenagem manual.
sistema de lavagem: turbilhonamento
dimensões do produto (a x l x p): 88 x 48 x 56,8cm,
garantia: 01 ano.

00028 3,000UN

TELEFONE SEM FIO , contendo:
- identificaÇÃo de chamadas
- viva-voz com ajuste de volume
- display luminoso
- led para sinalizaÇÃo de chamada
- uso em mesa ou parede
- discagem direta para 3 nÚmeros e indireta para 10 nÚmeros
- registro de 20 chamadas recebidas (atendidas e nÃo
atendidas) e 20 chamadas realizadas
- menu em portuguÊs
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