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Item1 1,000Quantidade UN Unid   Bebedouro elétrico conjugado Gabinete Especificação ________Marca 825,0000Preço Unit. Máximo 825,0000Total Preço Máximoem aço carbono pré-tratado contra corrosão e pintura epóxi a pó; três torneiras em latão cromado, duas de jato para boca e a outra para copo todas com regulagem: Duas pias em aço inoxidável polido; filtro de água com carvão ativado e vela  sinterizada; reservatório de água em aço inoxidável com serpentina externa; termostato para ajuste da temperatura de 4º a 15ºC ;    Dimensões:Altura 960 mm largura 660 mm profundidade 290 mm altura da parte conjugada 650 mm. (99-01-2301)2 6,000 UN Cadeira alta de alimentação para bebe; ________ 256,0000 1.536,0000  Cadeiras para alimentação com bandejas removíveis com garras laterais facilmente acionáveis. Deverá possuir pedanas (apoio para os pés da criança) em plástico, encosto e assento em tecido plástico laminado colorido e  acolchoado de fácil limpeza. Estrutura tubular em ferro de ¾ pintado com pintura eletrostática na cor branca, projetada para manter a estabilidade e travas em arco para maior sustentação. Cinto de segurança de cinco pontos em nylon   lavável. Altura final do produto: 105     cm Comprimento: 56 cm Largura: 68 cm (99-01-2283)3 8,000 UN Cadeira com assento em polipropileno, ________ 160,0000 1.280,0000pés a base de madeira com acabamento em   aço pintado. Na cor marrom. Altura   total: 81 cm. Altura até o acento: 45     cm. Largura: 46 cm. Profundidade: 55     cm. Peso unitário: 5 kg. Peso suportado: 120 kg. (99-02-0096)4 3,000 UN Mesa de refeitório e bancos com escosto ________ 877,4600 2.632,3800  Mesa refeitório, com tampo retangular em fórmica na cor creme com borda em PVC e bancos com encosto em fórmica creme. Tamanho: - 160L x 0,80 P, para mesa com bancos medindo 160 x 40. Altura do banco do chão ao assento: 33 cm. Altura da mesa: 66 cm de altura. (99-02-0097)
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5 10,000 UN   Colchão 1,00 x 0,60 Colchão para berço ________ 100,0000 1.000,0000D18 azul liso 60x100x10.   Características: Estrutura em espuma     de poliuretano; Espuma: D-18; Tecido   em courissimo; Dimensões: 60x100x10cm. (99-02-0098)6 20,000 UNI   Colchão 1,30 x 0,60 Colchão para berço ________ 121,0000 2.420,0000D18 azul liso 60x130x10.   Características: Estrutura em espuma     de poliuretano; Espuma: D-18; Tecido   em poliéster; Dimensões: 60x130x10cm. (99-02-0099)7 1,000 UN Fogão industrial 6 bocas sem forno ________ 1.290,6000 1.290,6000  Mesa esmaltada à fogo com easy clean;   -Corpo super reforçado em aço carbono com acabamento em pintura a pó   eletrostática com base fosfatizada; -Grelhas redondas em ferro fundido para   todos os modelos; -Queimador e grelhas   em ferro fundido; -Espalha chamas do   queimador central em cobre; -Fogão de 6 bocas com queimadores duplos frontais     e simples traseiro; -Altura: 780m. -  Largura: 1200mm. -Profundidade: 800mm. (99-02-0100)8 1,000 UN O freezer de 246 litros; vertical, na ________ 1.675,3300 1.675,3300cor branca; 4 cestinhos removíveis; para facilitar a limpeza e com travas de segurança para evitar acidentes. Voltagem 220 w. (99-02-0101)9 1,000 UN Geladeira Frost Free 462 litros, linha ________ 2.940,3300 2.940,3300branca com capacidade de 462 L, congelador de 109 litros, capacidade liquida do refrigerador 353 litros, frequência 60 Hz. (99-02-0102)10 52,000 UN Conjunto, tecido anti alérgico de percal: ________ 100,0000 5.200,0000 1 Lençol liso na cor verde claro 1,30 x 0,68 x 0,15 (tamanho do colchão), 01 Fronha lisa na cor ver claro 0,70 x 0,50 (tamanho do travesseiro), Capa para edredon tecido verde com listras 0,95 x 1,45 (tamanho do edredon). (99-02-0103)11 22,000 UN Conjunto, tecido anti alérgico de percal: ________ 90,0000 1.980,0000 1 Lençol liso na cor verde claro 1,00 x 0,68 x 0,15 (tamanho do colchão), 01 Fronha lisa na cor ver claro 0,70 x 0,50 (tamanho do travesseiro), Capa para edredon tecido verde com listras 0,95 x 1,45 (tamanho do edredon). (99-02-0105)12 46,000 UN Cobertor para berço Raschel modelo Le ________ 55,0000 2.530,0000Petit; material de microfibra; 100% 
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poliester em cores claras. Anti alérgico, acabamento em crochê, medindo 0,80 x 1,10 cm. (99-02-0106)13 24,000 UN Placas de tatame de EVA de encaixe, nas ________ 89,2300 2.141,5200medidas de (100 x 100 x 20 mm), multicolorido, antiderrapante, com película texturizada, siliconada e bordas de acabamento. Deverá proporcionar encaixe perfeito e retornar ao formato original após impacto. (99-02-0107)14 74,000 UN Travesseiro 0,50 x 0,70, baixo suporte, ________ 15,0000 1.110,0000capa em malha extra conforto, 100% poliéster, enchimento 100% fibra de poliéster siliconizada. (99-02-0108)15 1,000 UN Longarina Diretor com braço, com 4 ________ 335,3700 335,3700lugares. Revestida em tecido bege, sobre espumas injetadas de 40mm de espessura. Base longarina estrutura quadrada 50 x 20mm. Estrutura L, modelo aço mola. Dimensões: 165cm de largura, 92cm de altura, 57cm de profundidade. (99-02-0109) (Valores expressos em Reais R$) Total Máximo Geral: 28.896,5300


