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ANEXO VII

Lote Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarca

00001 2,000UN

Lote 00001 SOPRADOR
de folhas costal: projetado para varriÇÃo, mÁquina a gasolina,
motor 2 tempos, potÊncia de 2,5w, capacidade de tanque de
combustÍvel 1,5 litro, motor de 56,5 cilindradas, potÊncia de
2,6 (kw) / 3,54 (cv), velocidade mÁxima do ar 78 (m/s), volume
de ar mÁximo com tubeira 1.260 (m³/h), rotacÃo mÁxima 7.250
(rpm), rotaÇÃo lentra 3.100 (rpm), voltagem bivolt 110/220v.
acompanha mangueira/soprador, chave de vela, chave de
regulagem de carburador, Óleo 2 tempos, 1 dosador.
1 ano de garantia

00002 2,000UN

Lote 00002 ESCADA
4x3 - 12 degraus – dobrÁvel, acompanhado de plataforma para
usar a escada de andaime.
resistente, suportando atÉ 150kg.
catracas com travamento automÁtico na extensÃo.
sapatas 100% de borracha.
possuindo 4 partes de 3 degraus, alcanÇando a altura
aproximada de 3,4m quando totalmente estendida.
pÉs e degraus em alumÍnio, dobradiÇa em aÇo, ponteiras em
polipropileno emborrachado.

00003 20,000UN
Lote 00003 MESA
plÁstica quadrada na cor branca, medindo 70 cm x 70 cm, com
74 cm de altura, empilhÁvel

00004 80,000UN
Lote 00004 CADEIRA
plÁstica na cor branca, sem braÇo e capacidade para atÉ
154kg, empilhÁvel

00005 20,000UN

Lote 00005 ARMARIO
de aÇo, cor cinza, duas portas com reforço interno,
fechamento por chave, medindo 1 m e 94 cm de altura x 0,90 m
de largura x 0,40 m de profundidade, chapa 022 (0,60 mm),
pés reforçados de aço, acompanha 04 prateleira suportando 50
kg distribuídos uniformemente, produto com fosfatização a
ferro e pintura eletrotática a pó.

00006 5,000UN

Lote 00006 ARQUIVO
com 04 gavetas, acompanhado de chave para tranca das 04
gavetas, pés com sapatas plásticas e reguladores, suporte
para pastas suspensas, gavetas com patins de nylon, medindo:
altura 1m 33cm x largura 0,46m x profundidade 0,58m, tipo
vertical, chapa #26

00007 5,000UN

Lote 00007 ESTANTE
em aÇo, composto por mínimo 06 prateleiras; confeccionada em
chapa 26/20; medindo aproximadamente 1,98m de altura x
0,92m de largura x 0,30m de profundidade, na cor cinza.

00008 12,000UN

Lote 00008 MESA
reta com pé de metal, tampo mdp 25 mm, na cor cinza, medindo
0,74m de altura x 0,60m de largura x 1m e 20cm de
comprimento.

00009 50,000JG

Lote 00009 CONJUNTO
escolar em fórmica, sendo a altura do aluno compreendida
entre 1,33 e 1,59m, estrutura pé sky em tubo 70x30, 50x30,
20x30, industrial d=3/4, oblongos 29x58 e 16x30
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00010 3,000UN

Lote 00010 MESA
reta com 02 gavetas e com chaves, pé de metal, tampo mdp
25mm, na cor cinza, medindo 0,74m de altura x 0,60m de
largura x 1,20m de comprimento
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