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1 9,000 UN   Quadro Mural DEFEL 0,90 x1,20; Com moldura de alumínio anodizado natural __________

Total Preço Máximo

95,6800 861,1200

fosco, frisado vista de 20 x 19 mm profundidade; fundo do quadro 

confeccionado em Eucatex, 10mm e acabamento em cortiça aglomerada selada. 

(99-01-2252)

2 3,000 UN   Armário Alto em aço; Dim. 198  x 090 x 040, todo em chapa 24, com 02 __________ 546,8000 1.640,4000

portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas 

portas no sentido vertical, com acabamento em PVC, contendo 04 prateleiras ,

 sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com 

fechadura cilíndrica e pintura eletrostática. (99-01-2253)

3 4,000 UN   Banheira pra bebe; Banheira de plástico tipo PVC com mangueira em __________ 28,2300 112,9200

plástico para escoamento da água, com pino plástico de finalização. 

Comprimento 80 cm, Largura: 56 cm. (99-01-2254)

4 5,000 UN   Lixeira; Lixeira 50 litros, com pedal metálico, fabricada em processo de __________ 84,8500 424,2500

rotomoldagem sem soldas ou emendas, em polietileno de alta densidade com 

tratamento  em UV. Pedal fabricado em tarugo de ferro maciço galvanizado e 

chapa xadrez galvanizada. Dobradiça traseira fixada em suporte reforçado e 

preso à lixeira por 04 parafusos; chapa da dobradiça arrebitada na tampa 

    Medida externa: 71,0 x 44,5 x 37,0 Medida interna: 60,0 x 39,0 x 24,0 

(99-01-2255)

5 6,000 UN   Mesa retangular em MDF para 04 crianças de 03 a 05 anos; Bordas __________ 160,5000 963,0000

arredondadas, medindo 180 x 080 com estruturas retangulares em aço 50 x 30 

mm parede 1,2. O tampo será confeccionado em MDF de 15 mm com re-engrosso 

de 30mm   revestido em sua face superior em laminado melamínico pós 

formavel de 0,6 mm de espessura na cor salmon, acabamento de superfície 

texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da 
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face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo 

será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½  x 3/16. A estrutura 

em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca 

fosca, polimerizada em estufa.Ponteiras de acabamento em polipropileno na 

cor branca, fixado à estrutura através de encaixe.. (99-01-2256)

6 1,000 UN   Sofá 02 lugares; Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em __________ 465,6700 465,6700

manta (korino)CV 20. Acabamento inferior: Tela de ráfia, pés em alumínio 

revestido. Estrutura: Madeira de pinus e eucalipto proveniente de 

reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e micoorganismos.; 

Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas  de alta resistência..

 Tavamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. 

Espuma de pliuretano, assento Densidade D-20; Braço: densidade D-20; 

Encostos: densidade D-20. (99-01-2257)

7 4,000 UN   Roupeiro de aço 04 corpos e 16 portas; Roupeiros em aço na cor cristal, __________ 526,3300 2.105,3200

confeccionados em chapa de aço "22" (0,75 mm). Constituído de 16 portas que 

devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado. Não 

serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento 

dos roupeiros. Possuir dobradiças internas para evitar arrombametos com 

abertura de 135º pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras. (99-01-

2258)

8 1,000 UN   Gira gira carrossel; De polietileno para até 4 crianças; Faixa etária a __________ 1.100,0000 1.100,0000

partir de 2 anos; medidas? Altura 0,70 m; largura 0,91 m, comprimento 0,91 

m. (99-01-2259)

9 1,000 UN   Balanço; Em ferro com 4 lugares, pintura esmalte sintético e tratamento __________ 1.100,0000 1.100,0000

anti-corrosivo. Faixa etária de 3 a 12 anos. Medidas: altura 1,90 m; 

largura 1,50; Comprimento 4,00 m. (99-01-2260)

10 48,000 UN   Cadeira crianças de 05 e 06 anos; O assento e encosto das cadeiras serão __________ 35,0000 1.680,0000

  revestidos de laminado melamínico verde  cítrico e fixados através de 

rebites POP. A estrutura será em tubo de ¾ com soldagem eletrônica, pintura 

eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno 

copolímetro, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, 
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fixadas à estrutura através de encaixe. "parafusos de fixação do tampo, 

auto-atarrachantes de 3/16 x ¾", zincados. (99-01-2261)

11 44,000 UN   Kit colchonetes; Colchonete para repouso nas medidas 185 cm  de __________ 135,0000 5.940,0000

comprimento x 65 cm de largura e 5 cm de espessura, com revestimento 

externo resistente em Korino na cor azul real, que permita lavagem e 

secagem rápida, deverá ser utilizado nas duas faces. A estrutura interna 

deverá ser feita com lâmina de espuma selada D33, Os materiais  deverão 

possuir proteção dupla: antiácaro e antialérgica. (99-01-2262)

12 1,000 UN   Túnel lúdico; Túnel em curva semi-circulos em polietileno rotomoldado com __________ 1.800,0000 1.800,0000

7 suportes de apoio de cada lado, 4 segmentos curvos com furos pra 

visualização interna e com possibilidade de expansão, 5 conectores, 2 

estruturas curvas iguais que funcionam como entrada e saída, com adornos 

estilizados.Faixa etária a partir de 1 ano. Meddas: altura: 1,00 m; largura 

0,88 m; comprimento 2,23 m. (99-01-2263)

13 2,000 UN   Poltrona acolchoada para amamentar; Poltrona em corino com estrutura em __________ 290,8400 581,6800

madeira de pinus e eucalipto de reflorestamento com imunização contra mofo, 

cupim e microorganismos. Sustentação do assento e encosto com cintas 

elásticas de alta resistência. O travamento de Estrutura com grandes 

fixados com grampeadores pneumáticos.Sistema de balanço em madeira com 

    molas fixadas com parafusos. Altura: 100 cm Largura: 74 cm 

      Profundidade: 80 cm Altura do assento 42 cm Espaço livre do assento: 

  47 cm de largura por 47 de profundidade. Altura do braço ref. Assento 22 

  cm Espaço livre do encosto: 47 cm de largura por 60 cm altura. (99-01-

2264)

14 2,000 UN   Conjunto lixeira coleta seletiva em fibra de vidro cap. 50 L; Fabricados __________ 487,6700 975,3400

em aço eletrogalvanizado; material  diferenciado do aço comum, devido um 

processo de galvanização que permite uma durabilidade e qualidade apuradas 

na fabricação dos produtos. A pintura final deverá  ser a pó eletrostática 

que garante uma proteção contra ferrugem e corrosão. (99-01-2265)

15 35,000 UN Berço de madeira (c/ colchão 10 cm de espessura) 130 x 60cm sem gavetas; __________ 688,8000 24.108,0000

  Com grades em MDF medindo 130 cm de comprimento por 60 cm de largura, com 
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estrado ajustável, sem gavetas; sendo o espaçamento das grades laterais no 

máximo 6,5 cm e o espaçamento entre as grades e o estrado deverá ter no 

máximo 2,5 cm.. Os cantos, partes protuberantes, cantoneiras, dobradiças e 

suportes devem ser chanfrados, ou seja não devem ter pontas nem arestas. 

(99-01-2266)

16 3,000 UN   Mesa coletiva quadrada crianças de 4 e 6 anos; Confeccionadas em tubo __________ 127,0000 381,0000

industrial de 1 ¼ com soldagem eletrônica MIG pintura eletrostática com 

tratamento anti-ferruginoso na cor branca, tampo em MDF revestido em 

laminado melamínico verde cítrico  encabeçado com fitas de bordo de 

poliestireno de 1,5 mm de espessura na cor preta colado com adesivo. 

    Altura da mesa: 60 cm Tampa da mesa quadrada para 04 lugares: 80 cm x 

80 cm (99-01-2267)

17 48,000 UN   Mesa individual crianças de 5 e 6 anos; Confeccionadas em tubo industrial __________ 68,0000 3.264,0000

de 1 ¼ com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento 

anti-ferruginoso na cor branca. Tampo em MDF revestido em laminado 

melamínuco de várias cores (amarelo, azul e vermelho), encabeçado com fitas 

de bordo de poliestireno de 1,5 mm de espessura na cor preta colado com 

adesivo. (99-01-2268)

18 4,000 UN   Mesa de trabalho; Mesa para professores, medindo 1200 x 600 x 750 mm  em __________ 250,0000 1.000,0000

tempo único, em melamina, com 25mm de espessura, com bordas arredondadas em 

perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC, sobre estrutura metálica 

tubular tripé composta por travessas passa-cabos, com garras nas 

extremidades e furos para a passagem de cabos em chapa de aço, e laterais 

com coluna e apoio, tipo "mão francesa", em tubos de aço redondos. 

Estrutura em aço, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, 

seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta hídrida de apóxi 

com poliérter em pó, com secagem em estufa. Deverão possuir duas gavetas 

com rodízios em metal, e travamento lateral para segredo.Bandeira frontal 

em melamina. (99-01-2269)

19 1,000 UN   Mesa redonda adulto 100 cm; Mesa circular em revestimento melaminico __________ 251,0000 251,0000

texturizado, tampo em 28 mm com bordas arredondadas em perfil de PVC 180º, 
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em fita de PVC. Estrutura em aço com tratamento anti ferrugem anti ferrugem 

e pintura epóxi. O tampo possui diâmetro de 1 m e altura de 71 cm. (99-01-

2270)

20 6,000 UN   Kit colchonetes (100 x 60 cm) espessura 03 cm; Colchonetes para trocador, __________ 29,6300 177,7800

nas  medidas de 100 cm de comprimento x 60 cm de largura e 3 cm de 

espessura, com revestimento externo resistente em couro EVA na cor azul 

real, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser  utilizado nas duas 

faces. A camada interna deve ser feita com lâmina de fibra de poliéster. Os 

materiais deverão possuir proteção dupla: antiácaro e antialérgica. (99-01-

2271)

21 1,000 UN   Mesa de reunião 08 lugares (200 x 80 cm); Mesa oval, medindo 2000 x 1000 __________ 402,6700 402,6700

x 750mm, com tampo em melamina na cor platina, com 25 mm de espessura, 

bordas arredondadas em perfil de PVC preto, 180º, sobre estrutura metálica 

tubular composta por travessas passa cabos, com garras  nas extremidades e 

furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com colunas 

duplas e apoio, tipo "mão francesa", em tubos de aço redondos, com pés 

horizontais em tubo de aço oblongo com ponteiras em poliestireno injetado 

na cor preta e sapatas niveladoras. (99-01-2272)

22 1,000 UN   Mesa coletiva quadrada para 4 crianças de 2 a 4 anos; Confeccionadas  em __________ 127,0000 127,0000

tubo industrial de 1 ¼ com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática 

com tratamento anti-ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF 18 mm revestido 

em laminado melamínico amarelo gema com bordas coladas em PVC na cor branco.

 (99-01-2273)

23 12,000 UN   Banco retangular em MDF para 4 crianças de 3 a 5 anos; Banco retangular __________ 130,0000 1.560,0000

monobloco, com bordas arredondadas, medindo 180 x 040, com estruturas 

retangulares em aço 50 x 30 mm parece 1,2.  O tampo será confeccionado em 

MDF de 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em 

laminado melamínico pós formavel de 06 mm de espessura na cor Ibiza, 

acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em 

PVC branco. (99-01-2274)

24 4,000 UN   Cadeira com braço rodinhas e altura regulável ; Cadeiras giratórias sem __________ 179,0000 716,0000
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braço, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado 

anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50 KG/m³, 

com apoio  dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta 

resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz 

classe 5, pilling padrão 5, peso  280/290 g/m, mecanismo relax com bloqueio 

e regulagem permanente-gás em aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó na cor 

preta, encosto em 7 posições na altura, rodízio duplos em nylon, 

revestimento em tecido azul, fogo etardante..Braços reguláveis com alma de 

aço e apóia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. Medidas 

580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura. (99-01-

2275)

25 9,000 UN   Quadro branco 0,90 x 1,20; Quadro tipo lousa magnética, vertical ou __________ 107,3400 966,0600

horizontal com moldura flip (abertura frontal) em aluminio  anodizado 

natural fosco, frisado, vista de 20 x 19 mm profundidade própria para 

facilitar trocas do conteúdo interno; fundo do quadro confeccionado em 

eucatex, 10mm. (99-01-2276)

26 2,000 UN   Quadro de avisos cortiça 100 x 150 cm; Moldura de alumínio anodizado __________ 142,5100 285,0200

natural fosco, frisado vista de 20 x 19 mm profundidade; fundo do quadro 

confeccionado em Eucatex, 10mm e acabamento em cortiça aglomerada selada. 

(99-01-2277)

27 1,000 UN   Gangorra de politileno 3 lugares; Gangorra em forma de dinossauro, faixa __________ 400,0000 400,0000

etária a partir de 4 anos. Material: Polietileno rotomoldado; altura: 0,59 

m; largura: 0,41 m; comprimento:1,54 m. (99-01-2278)

28 1,000 UN   Armário suspenso de aço-primeiros socorros; Com duas portas para guarda __________ 454,7200 454,7200

de medicamentos com armação em cantoneira ¾ x 1/8, pintura epóxi n cor 

branca. Não serão aceitas ondelações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições 

no acabamento, os mesmos deverão ser tratados contra oxidação com fosfato 

de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa. Internamente 

serão acoplados 02 prateleiras em vidro 4 mm, transparente. As portas 

    possuir pitão para cadeado. Altura: 1,50 m Largura: 0,80 m 

  Profundidade: 0,35 m (99-01-2279)
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29 1,000 UN   Arquivo de aço; Arquivos deslizantes em aço chapa 26 (espessura 0,46 mm) __________ 343,3300 343,3300

na cor platina com quatro gavetas e travamento único, fechamento através de 

tambor cilíndrico com gavetas corrediças reguláveis distanciadas a cada 400 

mm. O sistema de deslizamento das gavetas será através de rolamento 

metálico em trilhos telescópicos de aço zincado. Os puxadores embutidos e 

as dimensões do porta etiquetas também embutido é de 75 x 40 mm.Rodapés em 

chapa de aço pintada na mesma cor platina com sapatas niveladoras.

capacidade de 35  kg por gaveta. (99-01-2280)

30 4,000 UN   Cadeira de refeição para adultos; Cadeira fixa empilhavel,injetada em __________ 80,0000 320,0000

popliuretano para uso adulto, estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço 

oval 16 x 30. Com sapatas deslizantes  em nylon. Acabamento da estrutura 

com tratamento de fosfatização e pintura eletrostática. (99-01-2281)

31 4,000 UN   Roupeiro de aço; Roupeiros em aço na cor cristal, confeccionados em chapa __________ 515,2000 2.060,8000

de aço "22" (0,75 mm). Constituído de 12 portas que devem possuir 

venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado. Não serão aceitas 

ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros.

 Possuir dobradiças internas para evitar arrombametos com abertura de 135º 

pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras. (99-01-2282)

32 6,000 UN   Cadeira alta de alimentação para bebe; Cadeiras para alimentação com __________ 126,7800 760,6800

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)

33 12,000 UN   Cadeira sem braço com rodinhas e altura regulável; Cadeiras giratórias __________ 130,0000 1.560,0000

com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado 

anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50 kg/m³, 

com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta 

resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação.base em aço com 
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5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posições na altura,

 rodízio duplos em nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante. 

Braços reguláveiscom alma de aço e apóia braços em poliuretano com 

regulagem em cinco posições. (99-01-2284)

34 12,000 UN   Cadeira crianças de 4 a 6 anos; O assento e encosto das cadeiras serão __________ 35,6000 427,2000

revestidos de laminado melamínico verde  cítrico e fixados através de 

rebites POP. A estrutura será em tubo de ¾ com soldagem eletrônica, pintura 

eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno 

copolímetro, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, 

fixadas à estrutura através de encaixe. "parafusos de fixação do tampo, 

auto-atarrachantes de 3/16 x ¾", zincados. (99-01-2285)

35 1,000 UN   Casinha de boneca; Em polietileno, portas, telha e janelas de plástico. __________ 2.000,0000 2.000,0000

Casinha com textura simulando alvenaria e esquadrias que lembra um chalé. 

Medidas: altura 128 cm; largura 123 cm; comprimento 122 cm. (99-01-2286)

36 10,000 UN   Cadeira estofada com braço; Poltronas fixas com braços, espaldar médio, __________ 90,1000 901,0000

assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de 

poliuretano injetada em densidade de 40 a 50 kg/m³, com apoio dorso lombar, 

com capa de polipropileno anti-alérgico em alta  resistência a propagação 

de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 

5, peso 280/290 g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto 

fixo, revestimento em tecido fogo retardante, na cor azul. Braços fixos e 

apóia braços em poliuretano. (99-01-2287)

37 28,000 UN   Placas em tatame de EVA de encaixe )100 x 100 x 20 mm); Placas em EVA __________ 54,0000 1.512,0000

(etil vinil acetato) de encaixe nas medidas de 100 cm x 100 cm x 20 mm, 

multicolorido, antiderrapante, com película texturizada e siliconada e 

bordas de acabamento. Deverá proporcionar encaixe perfeito e retornar ao 

formato original após impacto. (99-01-2288)

38 40,000 UN   Cadeira em ferro p/ crianças de 2 a 4 anos; O assento e encosto das __________ 35,6000 1.424,0000

cadeiras serão revestidos de laminado melamínico amarelo gema e fixados 

através de rebites POP. A estrutura será em tubo de ¾ com soldagem 

eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem 
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sapatas em polipropileno copolímetro, injetados, na mesma cor e tonalidade 

da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "parafusos 

de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16 x ¾", zincados. (99-01-2289)

39 1,000 UN   Escorregador em polietileno; Em polietileno rotomoldado com 4 degraus __________ 1.000,0000 1.000,0000

antiderrapantes com base larga para maior segurança. Sistema de encaixe 

para caixa de areia. Faixa. Faixa etária:02 a 10 anos. Altura: 1,29; 

largura 0,82 m; comprimento 1,78 m. (99-01-2290)

40 2,000 UN Carros coletores de lixo cap. 120 litros com rodinhas e cores diversas; __________ 172,3400 344,6800

  Fabricados em aço eletrogalvanizado; material  diferenciado do aço comum, 

devido um processo de galvanização que permite uma durabilidade e qualidade 

apuradas na fabricação dos produtos. A pintura final deverá ser a pó 

eletrostática que garante uma proteção contra ferrugem e corrosão. (99-01-

2291)

41 1,000 UN   Máquina de lavar roupa capacidade 8 kg; Capacidade 08 kg, consumo de __________ 932,0000 932,0000

energia 0.24 KWh (110 V)/ 0.25 KWh (220), Consumo de energia mensal 8.16 

KWh/mês (110)/ 7.83 KWh/mês (220), cor branca; potência 550.0 W (110/220 V),

 rotação do motor centrifugação 750 rpm dimensões aproximadas 103,5 x 62 x 

67 cm (AxLxP) peso aproximado 40,5 kg (99-01-2292)

42 3,000 UN   Esterilizador 6 mamadeiras microondas; Esteriliza em 07 minutos até 6 __________ 96,6000 289,8000

mamadeiras. Altura: 18,0 largura 20,0 cm; peso 0,51 kg (99-01-2293)

43 3,000 UN   Purificador de água refrigerado; Com bandeja coletora removível; __________ 429,0000 1.287,0000

capacidade 03 litros; de material poliestireno de alto impacto;cor branca;

dimensões aproximadas: AxLxP 5,5 kg; Funões tripla filtragem; garantia de 

12 meses;mode com 3 estágios de filtragem mecânica; elemento de 

polipropileno Melt Blow; por absorção através de carvão ativado com prata 

coloidal e filtragem mecânica com elemento de polipropilno Met Blow com 

poros de 5  um para realizar a filtragem final da água, opções de 

temperatura, água gelada e natural; peso aproximado do produto 06 kg. 

Potência 85 W. Referência do modelo FKPAE; com 1 torneira de água natural e 

1 torneira de água gelada.  voltagem Bivolt. (99-01-2294)

44 8,000 UN   Aparelho de som; Com entrada USB 1.0/2.0 (full speed), entrada para  __________ 348,6000 2.788,8000



CNPJ:

C.E.P.: 88540-000

75.326.066/0001-75

- Otacílio Costa - SC

Telefone:  049 - 3221-800

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA            

Av. Vidal Ramos Júnior, 228

 Item Quantidade Unid Preço TotalPreço UnitárioPreço Unit. MáximoMarcaEspecificação

Folha:  10/13

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

16/2014

16/01/2014

16/2014

16/01/2014

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  14/2014 - PR

 RELAÇÃO  DOS  ITENS  DA  LICITAÇÃO
 ANEXO   II

cartão de memória: MMC, SD, MS, rádio AM e FM estéreo com sintonia digital, 

compatível com VCD, CD, CD-R, CD-RWReproduz vídeo no formato mpeg4 e CDs 

musicais em arquivos MP3 e WMA, saída S-vídeo componente, vídeo composto, 

saída de áudio digital coaxil, Dolby digital (AC3) e DTS, função program. 

Repeat, play, GO, to, pause e protetor de tela. Saída para fones de ouvido. 

Potência  50 W. (99-01-2295)

45 2,000 UN   DVD player; Formatos MP3; WMA; DivX; CD de vídeo; JPEG; CD; CD-R, CD RW; __________ 215,3300 430,6600

  SVCD + R/+ RW-DVD-R/RW sitemas de cor: NTSC e, Progressive Scan. Funções: 

Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automático, Trava para crianças, 

  leitura rápida, JPED Slideshow. Close Caption.  Conexões:1 saída de vídeo 

composto, 1 saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: Saída vídeo 

  componente; Saída S-vídeo; Saída de áudio digital coaxial. Função Karaokê:

   Com pontuação. Voltagem Bivolt automático Dimensões  (L x A x P)  36 x 

  35 x 20 cm Peso: 1,4 Kg (99-01-2296)

46 1,000 UN   Fogão 04 bocas de uso domestico; Linha branca: volume do forno 62,3 __________ 305,6700 305,6700

litros; queimador normal 3 (1,7 kw) e 1 queimador (2 kW)  1 queimador do 

forno 2,4 dimensões aproximada 87 x 51 x 63 cm peso aproximado 28,4 kg. (99-

01-2297)

47 2,000 UN   Bebedouro elétrico individual pot.125-145W; Gabinete em aço carbono pré- __________ 920,6000 1.841,2000

tratado contra corrosão e pintura epóxi a pó; duas torneiras em latão 

cromado, uma de jato para boca e a outra para copo ambas com regulagem: Pia 

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 335 mm profundidade 290 mm. (99-01-2299)

48 2,000 UN   TV de LCD de 32 polegadas com entrada para HDTV; Digital Crystal Clear __________ 1.530,7500 3.061,5000

para detalhes profundos e nitidez, tela LCD HD com resolução de 1366 x768p; 

28,9 bilhões de cores; Taxa de contraste dinâmico de 26000:1, incredible 

surround; potência de áudio  de 2x15 wRMS; duas entradas HDMI para conexão 

HD totalmente digital em um único cabo; Easylink: controle fácil da TV e 

dispositivo conectado por HDMI CEC; entrada para PC para usar a TV como 
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  monitor de computador; conversos TV digital interno. Dimensões: altura 54,

40 centimetros; largura 80,90 centimetros; profundidade 9,20 centimetros; 

peso 18,00 kg. (99-01-2300)

49 2,000 UN   Bebedouro elétrico conjugado pot. 125-145 W; Gabinete em aço carbono pré- __________ 1.139,0000 2.278,0000

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)

50 1,000 UN   Aparelho de ar condicionado 12.000 btus; Com Display digital que indica a __________ 908,0000 908,0000

temperatura ambiente, comando total das operações no controle remoto, 

consumo aproximado de 1100w com compressor rotativo. Filtro anti-ácaro, 

  anti-fungo e anti-bactérias; Vazão de ar 600 m³/h;   Dimensões internas 

  aproximadas do produto (LxAxP): 125 x 33 x 23 cm  Peso interno aproximado:

 18 kg. (99-01-2302)

51 9,000 UN   Ventilador de teto VT; Acoplados ao teto com 130w de potência e 3 __________ 220,0000 1.980,0000

velocidades. Comprimento 48 cm; largura 23,5 e altura 26 cm. (99-01-2304)

52 2,000 UN   Microondas 27 litros; Linha branca: display digital potência de 1500 w, __________ 329,4000 658,8000

capacidade de 27 litros, dimensões aproximadas: 51 x 31 x 39 cm  e peso 

aproximado 15,3 kg. (99-01-2305)

53 1,000 UN   Centrifuga de frutas 800w; De aço inoxidável e alumínio escovado, __________ 274,7000 274,7000

alumínio escovado/ alumínio escovado. 1:500 ml de 800w de potência. (99-01-

2306)

54 1,000 UN   Cafeteira elétrica; Para 20 cafezinhos de 80 ml; potência 1000W; voltagem __________ 103,2300 103,2300

110 e 220 V; dimensões aproximadas AxLxP 22 x 18 x 38 cm; peso liquido 1,8 

kg. (99-01-2307)

55 1,000 UN   Fogão industrial 06 bocas; Com  6 bocas e 3 queimadores simples e 3 __________ 1.482,3300 1.482,3300

queimadores duplos com chapa ou banho Maria e com 2 fornos, medida total: 

52 x 0,90 x 0,80. (99-01-2308)
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56 2,000 UN   Batedeira cinco velocidades; Potência 300 w, consumo 0.002 KW/h por hora, __________ 162,6300 325,2600

velocidade 05 e turbo, Tigela com capacidade para 3,5 litros e giro 

automático, batedores para massa leves e pesadas, ejetor de batedores e 

prendedor de fios. (99-01-2309)

57 1,000 UN   Espremedor de frutas semi-industrial ; Bica e tampa de alumínio, potência __________ 190,3700 190,3700

1/3 HP.Velocidade 1.750 RPM. Voltagem bivolt, dimensões aproximadas 7,5 x 

34,8 x 7,5 peso aproximado. 4,4 kg. (99-01-2310)

58 1,000 UN   Liquidificador industrial 8 litros; Triturar produtos diversos com adição __________ 668,6700 668,6700

de liquido. (99-01-2311)

59 2,000 UN   Ferro elétrico a seco; Potência 1000w; Consumo 1,0 KWh, cor branco; __________ 50,9700 101,9400

voltagem 110 V ou 220 V Dimensões aproximadas 25 x 10,5 x 12 cm (AxLxP). 

(99-01-2312)

60 1,000 UN   Aparelho de ar  condicionado 30000 btus; Com Display digital que indica a __________ 2.170,0000 2.170,0000

temperatura ambiente, comando total das operações no controle remoto, 

compressor rotativo; Filtro anti-ácaro, anti-fungo e anti-bactérias; Vazão 

  de ar 1200 m³/h;   Dimensões internas aproximadas do produto (LxAxP): 125 

  x 33 x 23 cm  Peso interno aproximado: 18 kg. (99-01-2313)

61 1,000 UN   Coifa industrial de exaustão; Para fogão de 06 bocas. (99-01-2314) __________ 1.910,5000 1.910,5000

62 1,000 UN   Freezer 420 litros horizontal; Linha branca com capacidade liquida de 419 __________ 1.649,0000 1.649,0000

litros, peso aproximado de 69 kg. (99-01-2315)

63 2,000 UN   Geladeira de uso doméstico Frostfree 410 litros; Linha branca com __________ 2.132,0000 4.264,0000

capacidade de 250 ml, congelador de 30 litros, capacidade liquida do 

refrigerador 220 litros, freqüência 60Hz, consumo 22,8 KWh/mês. (99-01-2316)

64 3,000 UN   Liquidificador com 02 velocidades; Liquidificador com 2 velocidades com __________ 82,5700 247,7100

função pulsar/capacidade para triturar gelo. (99-01-2317)

65 1,000 UN   Geladeira Frostfree 250 litros; Linha branca com capacidade de 410 litros __________ 1.399,0000 1.399,0000

congelador de 100 litros, capacidade liquida do refrigerador 310 litros, 

freqüência 60Hz, consumo 58,1 KWh/mês. (99-01-2318)

66 1,000 UN   Balança de prato capacidade 15 kg; Digital com bateria  memorização e __________ 610,3000 610,3000

subtração automática da tara. Prato tamanho 383 x 248 mm dimensões finais  

105 x 305 x 280 mm bateria recarregável que avisa quando a carga está se 
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esgotando, autonomia para 80 horas e recarregar de bateria com seletor de 

voltagem 110/220 v. (99-01-2319)

67 3,000 UN   Aparelho de ar condicionado 18.000 btus; Com Display digital que indica a __________ 1.180,0000 3.540,0000

temperatura ambiente, comando total das operações no controle remoto, 

consumo aproximado de 1100w  com compressor rotativo; Filtro anti-ácaro, 

  anti-fungo e anti-bactérias; Vazão de ar 800 m³/h;   Dimensões internas 

  aproximadas do produto (LxAxP): 125 x 33 x 23 cm  Peso interno aproximado:

 18 kg. (99-01-2320)

68 1,000 UN   Multiprocessador 1 velocidade; Capacidade de 1000 ml, 1 base (motor) 4 __________ 382,3300 382,3300

copos de 450 ml 4 anéis coloridos; 4 tampas para armazenar;1 copo 200 ml; 2 

tampas para polilhar; 1 lampada plana; 1 lâmina dupla, 1 jarra de um litro; 

  1 filtro, 1 pilão, 1 tampa 1 sobretampa Cor: preto ou prata, Dimensões 

  aproximadas de: 24 x 27 x 29 cm  Funções: corta, mói, tritura, mistura, 

além de preparar sucos, vitaminas, purês e omeletes. Peso aproximado de 3,

09 kg. (99-01-2321)

69 1,000 UN   Máquina secadora 10 kg; Duto de exaustão; sistema anti-rugas; secagem por __________ 1.322,3300 1.322,3300

tombamento auto-reversível;seletor de temperatura de secagem; seca 10 kg de 

roupas centrifugadas, consumo de energia 0,2KWh, voltagem 110 V ou 220 V, 

Cor branco, dimensões aproximadas  85  x 60 x 54 cm peso aproximado:30 kg. 

(99-01-2322)

(Valores expressos em Reais R$) Total Máximo Geral: 103.899,7400


