
ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, TIPO 
MENOR PREÇO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0062/2018 

Aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às 09:00 hs, na sala 
de reuniões da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-se em 
sessão pública a Pregoeira Senhora CARLA SABRINA RECH MALINSKI e equipe de 
apoio: CEZAR AUGUSTO SOARES, FERNANDA SCHERER MARZEC E JEANE 
MARIA DE SOUZA, designados conforme Portaria nº 019/2018, de 16 de abril de 
2018, para a realização dos atos pertinentes ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2018, 
DO TIPO MENOR PREÇO, que tem por objeto a seleção de sociedade empresária 
especializada visando à aquisição equipamentos, mobília, eletrodomésticos e louças 
destinadas ao Centro de Educação Infantil Estação do Aprender do Município de 
Planalto - PR tendo como valor máximo a importância de R$ 469.948,28 
( quatrocentos e sessenta e nove mil, novecentos e quarenta e oito reais e vinte e oito 
centavos). Abertos os trabalhos, foram credenciados os representantes das empresas: 
CLAUDINA COMIRAN ME a Sra. Viviane Carla Dalfovo, TOPCLIMA SISTEMAS 
DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP o Sr. Marlon Regis Arcanjo, ISMAEL HENZ - 
ME, o Sr. Ismael Henz, AC MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI- 

ff#"\ ME, o Sr. Alexandre Bloch, ROMAZE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 
! 

COMPUTADORES L TDA - EPP, o Sr. Jailson Aparecido Lisboa Soares, AIRTON 
LUIZ LIBARDI, o Sr. Airton Luiz Libardi, ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA, a 
Sra. Roseli Lucia Calgarotto Bosa, CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E 
EQUIPAMENTOS LTDA - ME, o Sr. Avelino Andretta Santolin, J H AR 
CONDICIONADOS EIRELI - ME, o Sr. João Henrique de Pauli, RCM AR 
CONDICIONADO EIRELI - ME, o Sr. Ramiro Cezar Siqueira Martins, J U V 
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, o Sr. Jackson 
Ubiratan Vargas, INDUSTRIAL MULLER E PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME, o Sr. 
Tiago Rodrigo Canzi, M. GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI, o Sr. 
Diego Saueressig, BELINKI E SOUZA LTDA - ME, o Sr. Paulo Rodrigo de Souza, 
DIGITO INFORMATICA LTDA -ME, o Sr. Antonio de Jesus Bassi, SERGIO 
SCHMITZ MOVEIS EPP, a Sra. Eliane Elena Karas Schmitz, PISOCENTER 
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -EPP, o Sr. Jean Carlos Alexandre 
Grazel, M J GAMBETTA SOLUÇÕES INDUSTRIAIS -ME, o Sr. Mareio Joel 
Gambetta, ITAMAR LUIS GUIMARÃES - ME, a Sra. Luana de Azeredo, 
NORMELIA LOTTERMANN - EPP, o Sr. Leandro Alberto Kerber. A Pregoeira 
ressaltou que a ausência quando da lavratura da ata, ao final da sessão pública, 
implicaria na preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na mesma. 
Ato contínuo, foram abertos os envelopes contendo as propostas e, com a 
colaboração dos membros da equipe de apoio, foi devidamente examinada, com a 
análise da compatibilidade do objeto, prazos e condições de execução. Prosseguindo 
os trabalhos, fez-se a leitura dos preços ofertados. Foi constatado que a empresa 
DIGITO INFORMATICA LTDA -ME não apresentou marca no item 73, o qual foi 
desclassificado. Durante a leitura das propostas, o representante da empresa J H AR , í 
CONDICIONADOS EIRELI - ME retirou-se por motivos pessoais. Durante a leitura 
das propostas, foi observado que algumas empresas cotaram itens que não atendem 
ao exigido no edital, o qual foram desclassificadas, conforme relatório de \ 
classificação por item anexo ao processo: Em seguida foi realizada a classificação das \ 
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propostas, onde foram consideradas como propostas válidas, consagrando-se 
vencedoras as emvresas subseauentes: 
BELINKI & SOUZA LTDA. 

1 69 /Impressora Laser /BROTHER /2360 
Capacidade de saída 
de papel: 
100 folhas 
Tecnologia de 
impressão: 
Laser eletrofotográfico 
Velocidade máxima em 
preto ppm: 
Até 30ppm 
Resolução (máxima) 
em dpi: 
Até 2400x600 em dpi 
Duplex sim 
Capacidade da bandeja 
de papel 250 folhas 
Interfaces USB de alta 
velocidade, Ethernet, 
Wireless 802.11 b/ g/n 
Emulação PCL6 
Volume máximo de 
ciclo mensal 10.000 
páginas 
Tempo de impressão 
da primeira página 
Menos de 8,5 segundos 
Memória Padrão MB 
Memória Opcional Não 
Dimensões do 
Equipamento com 
caixa 
44,2 x 28,7 x 50,3 cm 
Interface da face 
embutida 
Wireless 
Wireless 802.11 b / g/ n, 
Ethernet 
Configuração de 
Impressão 
Economia de toner, 
impressão N em 1, 
marca d'agua, 
impressão de póster, 
impressão de 
documentos de 
identidade, perfis de 
impressão, perfis de 
impressão 
personalizados, 
impressão de folhetos 
Visor LCD 1 linha 
Processador 266 MHz 
Modo Toner Save Sim 
Tipos de Papel 

r. ~1 - 
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Comum, fino, espesso, 
mais espesso, reciclado, 
bond, etiquetas e 
envelopes 
Tamanhos do Papel AS 
até Ofício 
Gramatura de Papel 
Bandeja padrão 60 a 
105 g/ m2 Entrada 
manual 60 a 163 g/m2 

Certificação Energy 
Star Sim 
Consumo de 
Energia:Printing / 
Standy-by / Sleep 
468W / 58W / 0.8W 
Dimensões do 
Equipamento sem 
caixa 
36,6 x 36,l x 18,3 cm 
Peso do Equipamento 
sem caixa 6,8kg 
Peso do Equipamento 
com caixa 7,9kg 
Compatibilidade com 
Dispositivos Móveis 
AirPrint, Google Cloud 
Print, Brother 
iPrint&Scan, Cortado 
Workplace, Wi-Fi 
Direct® 
Ciclo Mensal 
Recomendado 
2.000 páginas 
Sistemas Operacionais 
Compativeis 
Windows Sim 
Mac Sim 
Conteúdo da Caixa 
Guia de Configuração 
Rápida e Manual do 
Usuário 
Sim 
Equipamento 
HL-L2360DW 
Conjunto de Cilindros 
Unidade de cilindro 
(12000 páginas) 
CD-Rom 
Instalação 
Cart. de Toner Preto 
Cartucho de toner 
inicial (700 páginas) 

1 70 Impressora EPSON 575 UN 10 1.489,00 14.890,00 Multifuncional Jato de 
Tinta sistema de 
tanque de tinta. 
Impressão: Resolução 
máxima de impressão: 
5760 X 1440 dpi: 

Í) 
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INCLUI: Garrafas de 
tinta preto e 

Velocidade de 
impressão: 33 ppm em 
'preto e 15 ppm em 
cores; Scanner: 
Resolução máxima: 
1200 X 2400 dpi; 

Profundidade de bit 
monocromático: 48-bit 
interna(24-bit externa); 

'Área máxima de 
digitalização: 21,6 x 
29,7 cm; 

Velocidade de 
digitalização: 2.4 
ms/linha(mono) 9.5 
ms/linha(cor). 

Sistema de fax; 
Impressão por 
Dispositivo Móvel; 
Tamanhos de papel: 
A4, AS, A6, BS, 
10x15cm( 4x6pol. ), 
13x18cm(5x7pol.), 16:9 
wide, 100x148mm 
Envelopes: #10(4 1/8x9 
1/2pol.), 
DL(110x220mm), 
C6(114x162mm) Meia 
Carta(S 1/2x8 1/2pol.), 
13x20cm(5x8pol.), 
20x25cm(8x1 Opol). 

Capacidade de entrada 
de papel: 100 folhas de 
papel A4; 

Capacidade de bandeja 
de saída: 

30 folhas de papel A4. 

Visor de LCD; 
Software; Interfaces de 
Comunicação: USB 2.0 
de alta velocidade/ wi 
'fi/Ethernet; Voltagem: 
Bivolt; Cor do produto: 
Preto. i 

~ ~ 
Número de garrafas de 
tintas: 4. 



instalação, Cabo de 
Alimentação, Cabo de 

Telefone, Cabo USB. 

TOTAL 
26.780,00 

CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EUIPAMENTOS LTDA 

1 113 !Armário Alto em Aço IAQL180005,/ /UN 122 /440,00 /9.680,00 (AM4) Fornecimento e LUNASA 
montagem de armário 
Alto em Aço, todo em 

~t chapa 24, com 02 
-J 1 1 [portas de abrir com 

reforços internos tipo 
ômega e puxadores 
estampados nas portas 
no sentido vertical, 

'j'::P j M r3 tanu V J1...·'"\.,\ \(.1.. \\(\.C 1 5 
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1 112 !Armário para IES3304, 
Primeiros Socorros LUNASA 
(AM3) Armário 
suspenso, com duas 
portas para guarda de 
medicamentos com 

armação em cantoneira 
3/4 x 1/8, pintura 
epóxi na cor branca. 
Não serão aceitas 
ondulações, ressaltos, 
rebarbas ou 
imperfeições no 
acabamento; 

Deverão ser tratados 
contra oxidação com 
fosfato de zinco e 
pintados com tinta 
especial com secagem 
em estufa. 
Internamente serão 
acopladas 02 
prateleiras em vidro 
4mm, transparente. As 
portas devem possuir 
pitão para cadeado; 

Dimensões: 
1 

Altura:150cm 

Largura:80cm 
1 

Profundidade: 35cm 

UN 1 535,00 535,00 



Dimensões: 

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 a 
pó. 

Dimensões: 

Altura:198cm 

Largura:90cm 

Profundidade: 40cm 

UN 7 
1 

1.316,00 
16 [Cadeira com altura /E302, 

regulável (C6) Cadeiras REALME 
giratória com braços, 
espaldar médio, 
assento e encosto em 
compensado 
multilaminado 
anatômico, espuma de 
poliuretano injetada 
em densidade de 40 a 
50kg/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 
280/290g/m, 
mecanismo relax com 
bloqueio e regulagem 
permanente-gás, base 
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 
retardante. Braços 
reguláveis com alma de 
aço e apoia braços em 
poliuretano com 
regulagem em cinco 
posições. 

188,00 
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Altura do assento da 
cadeira ao chão: 
regulável 

Assento da cadeira: 58 
cm x 58 cm 

OBS: a cadeira deve ter 
a certificação da ABNT 
13.962 e ter garantia de 
5 (cinco) anos 

1 17 Mesa de reunião (M7) 5015, UN 2 265,00 530,00 Mesa de reunião oval, REALME 
com tampo em 
melamina na cor 
platina, com 25mm 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. 

Bandeira central em 
melamina platina com 
altura final de 50cm, 
com bordas 

arredondadas em perfil 
de PVC 180°, na curva, 
e acabamento em fita 
de PVC, nos demais 
lados, na cor preta 

Estrutura em aço na 
cor preta, com 
tratamento anti- 
ferrugem de 
decapagem e 
fosfatização, seguido 
pelo processo de 

r~ pintura eletrostática ,-,- 
' / ,.-.,/1 \ ., \ ~ -:v(\ 
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com tinta híbrida de 
epóxi com poliéster em 
pó, com secagem em 
estufa. 

Dimensões: 

Altura da mesa: 75 cm 

Tampo da mesa 
retangular: 200 cm x 
100cm 

1 23 Freezer vertical 300L CONSUL UN 1 2.250,00 2.250,00 
(FZ) Freezer vertical, 
linha branca, sistema 
de refrigeração 
frostfree 

O refrigerador deverá 
possuir certificação do 
INMETRO 
apresentando 
classificação energética 
"A ou B, conforme 
estabelecido na 
Portaria n.º 20, de 01 de 
fevereiro de 2006. 

Dimensões 
aproximadas: 
169x67x59,3cm 
(AxLxP) 

Capacidade: 

Capacidade total 
(volume interno): 300 
litros. 

Características 
construtivas: 

Gabinete externo do 
tipo monobloco e porta 
revestida em chapa de 
aço com 

acabamento em pintura 
eletrostática (em pó), 
na cor branca. 

Sistema de isolamento 
térmico em espuma de 
poliuretano injetado no 

• gabinete e nas portas . 
i 

Partes internas 
revestidas com painéis ~-~ ~ ,,-- 

.{ \ 
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plásticos moldados 
com relevos para 

suporte das prateleiras 
e gavetas deslizantes. 

Gavetas transparentes 
e removíveis em 
acrílico. 

Compartimento de 
congelamento rápido. 

Lâmpada interna. 

Formas para gelo. 

Gaxetas magnéticas 
para vedação 
hermética das portas 
com o gabinete. 

Batentes das portas 
dotados de sistema 
antitranspirante. 

Dobradiças metálicas. 

Pés com rodízios. 

Sistema de controle de 
temperatura por meio 
de termostato ajustável 
digital externo. 

Sistema de refrigeração 
frostfree. 

Gás refrigerante: 

Obs.1: O gás a ser 
utilizado no processo 
de refrigeração não 
poderá ser prejudicial à 
camada de ozônio, 
conforme protocolo de 
Montreal de 1987; ao 
Decreto Federal nº 

99.280 de 07 /06/90, e à 
Resolução Conama nº 
267 de 2000. 

Obs. 2: O gás 
refrigerante deve ainda 
preferencialmente 
possuir baixo índice 
GWP 

(Global Warming 
~~ 

,_,/ I 
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UN 
1 

Potential Potencial de 
Aquecimento Global), 
conforme Protocolo de 
Kyoto de 1997 e 
Decreto Federal nº 5445 
de 12/05/05. 

Plugue e cordão de 
alimentação com 
certificação INMETRO. 

Voltagem: llOV / 220V 
(conforme demanda). 

Indicação da voltagem 
no cordão de 
alimentação (rabicho) 
do aparelho. 

Certificação INMETRO 
apresentando 
classificação energética 
"Aou B 

1 150,00 150,00 

TOTAL 

40 !Exaustor/ Ventilador IP40, ARGE 
Industrial (EX) 
Exaustor Industrial de 
40 cm de diâmetro, 
produzido em aço, com 
motor de potencia em 
1/5CV, vazão de 
3000m3 /h, RPM 1600 - 
50/60Hz e chave de 
reversão do motor. 

CLAUDINA COMIRAN 14.461,00 

MESA Mesa 
retangular 
monobloco, com 
bordas arredondadas, 
medindo 1.80 x 0.80, 
com estruturas 
retangulares em aço 
50x30mm parede 1,2. 
O tampo 
confeccionado em 
MDF de 15mm com 
re-engrosso de 3 
Omm, revestido em 
sua face superior em 
laminado melamínico 
pós formável de 
0,6mm de espessura 
na cor salmão 
(referência Ll48), 

-~, \ acabamento de \ \ \\J supeâide textudzado ··) . ,; 
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1 1 moveis 
andriei 

UN 30 190,00 5.700,00 
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e encabeçamento de 
fita de bordo em PVC 
branco. Acabamento 
da face inferior em 
laminado melamínico 
branco brilhante. A 
fixação do tampo será 
por meio de 
parafusos auto- 
atarrachantes de 2 1/z'' 
x 3/16" A estrutura 
em aço de 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. 

1 9 QUADRO MURAL souza UN 18 73,00 1.314,00 DE FELTRO 
Quadros com 
moldura em alumínio 
anodizado natural 
fosco, frisado, vista 
de 20xl 9mm 
profundidade; fundo 
do quadro 
confeccionado em 
eucatex, lOmm e 
acabamento em feltro 
verde. 

Dimensões: 

Altura 120 cm 

Largura 90 cm 

1 26 Geladeira de uso electrolux UN 1 2.340,00 2.340,00 doméstico frostfree 
410L - linha branca 
Capacidade Total de 
Armazenamento: 
410L 

1, 

Capacidade Líq. 
Congelador: lOOL 

Capacidade Líq. 
Refrigerador: 310L 

Capacidade Total 

~~/ 
Bruta: 400L 

Capacidade Bruta \ ~; --····----,. 1- 
"\ 1- "" e , ·' -s':' ' / ._}J' c{C/íb 1- 1 
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Congelador:lOOL 

Capacidade Bruta 
Refrigerador: 300L 

Tensão: llOV ou 
220V 

Freqüência: 60 Hz 

Consumo: 58,l 
KWh/ mês (1 lOV) 

Consumo: 58,1 
KWh/ mês (220V) 

Cor: branco 

Dimensões 
aproximadas: 
186,5x70 ,2x73 ,3cm 
(AxLxP) 

Peso aproximado: 
84,5Kg. 

lo !Esterilizado, de 1 ifischer price 
mamadeiras para 
micro-ondas (ES) 
Esterilizador de 
mamadeira a vapor, 
para uso em 
microondas, com 
capacidade mínima 
de 4 mamadeiras. 

Dimensões: 

Altura: máximo 
180mm. 

Diâmetro / Largura: 
máximo 280mm. 

Características 
construtivas: 

Base em 
polipropileno 
copolímero, dotado 
de dispositivos 
internos para 

acondicionamento 
de, no mínimo, 4 
mamadeiras. Tampa 
em plástico em 

UN 4 

polipropileno 

87,00 

7 .a? 1 / ,{, /t,,C 
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UN 3 540,00 
1 

1.620,00 

copolímero, 
transparente, com 
clipes e/ ou presilhas 
para fechamento 
hermético. 

31 Liquidificador !colombo 
industrial capacidade 
de 8L (LQ1) 
Liquidificador 
industrial de 8 litros, 
fabricado em 
conformidade com a 
Norma 
Regulamentadora do 
Ministério do 
!Trabalho e Emprego 
NR12 - Segurança no 
Trabalho em 
Máquinas e 
Equipamentos. 

Capacidade: 

Copo com 
capacidade útil de 8 
litros. 

Características 
construtivas: 

Copo removível 
confeccionado em 
chapa de aço inox, 
em peça única, sem 

soldas, com 
espessura de 1 mm. 

Flange do copo em 
material plástico 
injetado, em cor clara. 

Alças em aço inox, 
espessura de chapa 
de 1,25mm, com 
bordas rebatidas para 

o lado interno e 
soldadas em toda 
extensão de modo a 
não haver retenção 
de resíduos. Fixação 
das alças ao copo 
com soldas lisas, 
uniformes e sem 
frestas de modo a 
evitar o acúmulo de 
resíduos. 

j\ \ \ lC \ 'f-_,I. í.. ' 
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Tampa do copo em 
açoinox,espessura 
mínima de chapa de 
0,6mm, com dobras 
estruturais que 
permitam a limpeza 
interna. 

Gabinete do motor 
em aço inox, 
espessura mínima de 
chapa de 0,6mm, 
flange superior e ao 
da base em ma teria! 
plástico injetado, em 
cor clara. Dreno da 
flange posicionado 
de modo a não haver 
entrada de líquidos 
no gabinete do 
motor. 

Sapatas 
antivibratórias em 
material aderente. 

Facas, eixo, buchas, 
porca fixadora do 
eixo da faca e pino 
elástico de tração da 
faca em aço inox. 

O conjunto formado 
pelas facas, eixo e 
elementos de fixação 
deve ser removível 
para limpeza, sem a 
necessidade de 
utilização de 
ferramentas. 

Flange de 
acoplamento do 
motor, pinos de 
tração e elementos de 
fixação em aço inox. 

Interruptor 
liga/ desliga. 

Interruptor para 
pulsar. 

Motor monofásico de 
1/2 HP. 

Dimensionamento e 
robustez da fiação, 
plugue e conectores 

,,.,-·~~~~ rr<J 
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elétricos 

compatíveis com a 
corrente de operação. 

Voltagem do 
aparelho: comutável 
110 V/ 220 V por 
meio chave 
comutadora. 

Indicação da 
voltagem na chave 
comutadora. 

Cordão de 
alimentação (rabicho) 
com 1200 mm de 
comprimento. 

1 44 Secadora de Roupas electrolux UN 2 1.460,00 2.920,00 (SC) Duto de 
exaustão 

Sistema anti-rugas 

Secagem por 
tombamento auto- 
reversível 

Seletor deb 
temperatura de 
secagem 

Seca lOKg de roupas 
centrifugadas 

Consumo de energia: 
0,2kWh 

Voltagem: llOV ou 
220V (não é bivolt) 

Cor: branco 

Dimensões 
aproximadas: 
85x60x54 cm (AxLxP) 

Peso aproximado: 
30Kg 

1 47 Lixeiras SOL com plasutil UN 15 57,00 855,00 pedal e tampa em 
plástico rígido (LX2) 
Lixeira 50 litros com 
pedal, com pedal 
metálico, fabricada 

/ /{] 
""' A ' 

\ 
\ \ 

\ 

/ 



em processo de 

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 
prarafuros. Chapa da 
dobradiça arrebitada 
na tampa. 

Dimensões: 

Medida Externa : 
71,0x44,5x37,0 

Medida Interna : 
60,0x39,0x24,0 

1 48 Lixeiras Lixeiras PLASUTIL UN 15 2,60 39,00 Plástico, sem tampa 9 
litros 

1 53 Televisão de LCD 32" phílco UN 14 885,00 12.390,00 com entrada para 
HDTV e USB (TV) 
Digital Crystal Clear 
para detalhes 
profundos e nitidez 

Tela LCD HD com 
resolução de 
1366x768p 28,9 
bilhões de cores 

Taxa de contraste 
dinâmico de 26000:1 

Incredibe surround 

Potência de áudio de 
2x15WRMS 

Duas entradas HDMI 
para conexão HD 
totalmente digital em 
um único cabo Easy 
Link: controle fácil da 
TV e dispositivo 

~-~ 
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conectado por HDMI 
CEC 

Entrada para PC para 
usar a TV como 
monitor de 
computador 

Conversos TV digital 
interno 

Dimensões: 

Altura: 54,40 cm 

Largura: 80,90 cm 

Profundidade: 9,20 
cm 

Peso: 18Kg 

1 54 Ventilador de Teto ventisol UN 3 95,00 285,00 (VT) Ventiladores 
para serem acoplados 
ao teto com 130W de 
potência, e 3 
velocidades. 

Características: 

Comprimento - 48cm 

Largura - 23,5cm 

Altura - 26cm 

1 56 Centrífuga Potencia britania UN 4 235,00 940,00 170W 

Timer de 5 minutos 
com desligamento 
automático 

Capacidade para 20 
kg de roupas 
molhadas 

Abertura do cesto 
grande 

Grade de proteção 

Porta cordão 

Cesto de inox 

Sistema de segurança 
/~~~ .• -:J{ 
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59 UN 6 318,00 

'\ 
\ 

1 V arai móvel V arai de 1mor 
Roupas com 2 Abas 
Alumínio 

Voltagem 110v 

Cor branco 

Altura: 91,0cm 

Largura: 56,0cm 

Profundidade: 
153,0cm 

53,00 

1 Cilindro de pão larke 
elétrico Carenagem 
Em Aço Inox 
Resistente A 
Corrosão. 

60 

Rolos Laminadores 
Com Diâmetro De 
50mmE 
Comprimento De 
300mm,Com 
Raspadores Para Não 
Grudar Massa. 

Abertura Máxima 
Entre Laminadores 
De6mm. 

Mesa Em Aço Com 
Pintura Epóxi. 

Potência Nominal: 
350W 

Frequência Nominal: 
50/60 Hz 

Tensão Nominal: 
127 /220 V (Com 
Chave Seletora) 

Consumo: 0,19 
Kw/H. 

Produção 
(Aproximada): 16 
Metros / Minuto. 

Peso Líquido: 9,85 
Kg. 

UN 1 379,00 379,00 
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Dimensões: 52cm(C) 
X 29cm(L) X 25cm(A) 

164 l.rnvesseiro infantil 1 jinconfral IUN 1130 /8,50 ll.105,00 Dimensão 
1 

30cm x 40cm x 3cm 

Material: Tecido e 
Fibra 

Cor: Branco 

Composição: 

50% Algodão - 50% 
Poliéster 

Enchimento: 100% 
Fibra Poliéster 

~ 1 1 
[lnformaçõss 
Adicionais: 

Suporte Super Macio 
para o Bebê 

Não Alérgico 

Antitraça e Antimofo 

Inodoro 

Possível Lavar e 
Secar em Máquina 

167 /Banquetas de 1 /scapin 
1 IUN 115 /39,00 1585,00 madeira 

PINUS/JATOBA 
Dimensões 

Altura= 50 cm 

Largura = 34 cm 

·\~ Profundidade = 32 
cm 

' 
Cadeira estofada 

Espuma densidade 33 

Pintada verniz 

baby style 
1. 

1 71 !Cadeirinha de 
repouso 159,00 12.226,00 

''-\r.1· 



Características: 

Idade Recomendada: 
A Partir Do 
Nascimento (Om+) 

Peso Recomendado: 
Até 18 Kg 

Material/ Composiçã 
o: 100 Poliéster 
(Têxtil) / 100 
Polietileno (Barra) 

Peso Aproximado Do 
Produto (Kg): 3,535 
Kg 

Som/Luzes: Sim 
(Apenas Som) 

Cor Predominante: 
Não Especifica 
(Colorida) 

Certificação Do 
Inmetro: Sim 

- Cinto De Segurança 
De Três Pontos 

- Tecido Do Assento 
É Removível (Pode 
Ser Lavado Na 
Máquina De Lavar) 

- Duas Posições De 
Recline 

- Barra De 
Brinquedos 
Removível Com 
brinquedos 

1 73 Pratos altura 30 mm - tritec UN 300 2,45 735,00 espessura 2,0 mm - 
diâmetro (boca 
300mm base 127mm) 
-capacidade 600ml 

1 76 Colher comprimento elite UN 300 3,40 1.020,00 170mm 
(cabo+concha) - 
Espessura (cabo 3,5 
mm, concha 2,0 mm) 
- diâmetro ( concha 3 
cm) - capacidade 10 
ml 

1 77 Garfo garfo mesa, elite UN 300 3,00 900,00 
material corpo aço 

------- --~- . --;>() 
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inoxidável, material 
cabo aço inoxidável, 
tipo mesa, 
características 

adicionais liso, 
polido, 23 cm 
comprimento e 3mm 
espessura 

~pilado, de Pó !philco 
Aspirador vertical, 
Smartturbo, 1800vV, 
llOV, com filtro; 

Material: Plástico e 
metal; 

Capacidade: 2,21 

Peso aproximado: 4,3 
kg 

UN 250,00 500,00 2 

TOTAL 36.519,00 
DIGITO INFORMATICA LTDA 

1 75 Cumbuca 52 mm 
altura - espessura 2,0 
mm - diâmetro (boca 
lllmm base 70mm) - 
capacidade 300ml 

KITMER 300ml IUN 4,70 1.410,00 

ITOTAL 

300 

1.410,00 
ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA 

1 14 !CADEIRA DE IGALZERA 
ALIMENTAÇÃO NO 
Cadeira alta de 
alimentação infantil 
dobrável, em 
conformidade com a 
ABNT NBR 15991- 
1:2011 Cadeiras altas 
para crianças Parte 1: 
Requisitos de 
segurança, e ABNT 
NBR 15991-2:2011 
Cadeiras altas para 
crianças Parte 2: 
Métodos de ensaio. 
Dimensões: 

Proteção lateral: 
mínimo de 140 mm, 
medidos do topo da 
proteção lateral à 
superfície do assento 
(medições realizadas 

~·) - -~ ' 
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conforme item 6.12 
da ABNT NBR 15991- 
2); 

Altura do encosto: 
mínima de 250 mm, 
medidos na posição 
vertical (medições 
realizadas conforme 
item 6.9.2 da ABNT 
NBR 15991-2). 

Borda frontal do 
assento: raio mínimo 
de 5 mm. 12 Obs.: 
Nos casos em que o 
encosto da cadeira 
possua ângulo menor 
que 60° em relação à 
horizontal (medição 
realizada conforme 
item 6.9.1 da ABNT 
NBR 15991-2), o 
comprimento mínimo 
do encosto deve ser 
de 400 mm (medição 
realizada conforme 
item 6.9.3 da ABNT 
NBR 15991-2). 
Características: 

Cadeira dobrável, 
com estrutura tubular 
de seção circular em 
aço carbono; Assento 
e encosto 
acolchoados com 
espuma revestida de 
lona vinílica 
laminada com tecido; 

Braços ou dispositivo 
para proteção lateral; 

Bandeja em (PP) 
polipropileno 
injetado, na cor 
BRANCA, removível 
ou articulada; 

Apoio para os pés em 
(PP) polipropileno 
injetado, removível 
ou articulado; 

Sapatas 
antiderrapantes. A 
cadeira pode 
alternativamente ser 

···~ / 
... dotada de dois 
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rodízios, desde que 
estes possuam freios; 

Cinto tipo 
suspensório; 

Pintura dos 
elementos metálicos 
em tinta em pó 
híbrida Epóxi / 
Poliéster, 
eletrostática, 
brilhante, 
polimerizada em 
estufa,espessura 
minima de 40 
micrometros na cor 
CINZA. 

1 6 COLCHONETE VITAFLEX UN 7 56,35 394,45 
PARA TROCADOR 
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. 

OBS: Os materiais 
constituintes deverão 
possuir proteção 
dupla: ANTIÁCARO 
e ANTIALÉRGICA 

1 7 PLACA DE T AT AME PORTO UN 100 53,80 5.380,00 
EM EVA Tatame em TATAMES 
placas intertravadas 
de E.V.A. (etileno- 
acetato de vinil) com 
bordas de 
acabamento. 
Dimensões: 

Tamanho das placas: 
1000 mm x 1000 mm 

Espessura: 20 mm 

Características: ·---0 ./ .. ,··· -· 
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Placas de tatame 
intertravadas e 
bordas de 
acabamento, 
confeccionadas em 
E.V.A. (100% ), 
atóxicas, com 
superfície 
texturizada, 
siliconizada, 
antiderrapante e 
lavável; 

Densidade entre 150 
e 180 gramas por 
centímetro cúbico; 

Cada peça deve ser 
fornecida em 
conjunto com uma 
borda de 
acabamento. 

Os encaixes devem 
proporcionar a 
úunção perfeita das 
peças; 

As arestas de bordas 
e placas devem ser 
uniformes, com corte 
preciso a 90° em 
relação ao plano da 
superfície, isentas de 
rebarbas e falhas. 

1 65 Fronhas de VITAFLEX UN 130 5,80 754,00 
travesseiros 
Dimensão 

30cm x 40cm x 3cm 

Algodão 100% liso 
cores claras, sem 
estampas 

Fechamento estilo 
envelope (sem zíper) 

1 66 Capas de colchonetes VITAFLEX UN 70 35,00 2.450,00 
Comprimento: 185cm 

Largura: 65cm 

Espessura: 05cm 

Algodão 100% liso K7 -----7 cores claras, sem // 
-~ 
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UN 1 

estampas 

Fechamento estilo 
envelope (sem zíper) 

74 Caneca 85 mm altura IDOCESAR 
- espessura 2,0 mm - 
- diâmetro (boca77 
mm base 58 mm) 
capacidade 300ml 

300 3,95 1.185,00 

TOTAL 13.344,25 
INDUSTRIAL MULLER E PRE-MOLDADOS LTDA 

1 41 Exaustor eólico UN 750,00 5.250,00 

TOTAL 

LUFT 7 

5.250,00 

Exaustor eólico com JMAXXI 
chapa em alumínio 
com eixo central 
blindado e diâmetro 
de 0,60 mt, 
acompanhado com 
chapa telhado 
galvanizada chapa 24 
de 1,00xl,00 
instalado. 

ISMAELHENZ 

1 33 Balança de prato com !QUANTA 
capacidade para 15 
kg (BL1) Balança 
eletrônica digital com 
prato em aço 
inoxidável com 
capacidade de 15 kg, 
fabricada e aferida de 
acordo com o 
"Regulamento 
Técnico Metrológico 
para Instrumentos de 
Pesagem não 
Automáticos" - 
Portaria INMETRO 
nº 236, de 22 de 
dezembro de 1994. 

Classificação 
metrológica: "Tipo 
III". 

Dimensões: 

Dimensões mínimas 
do prato: 240 x 325 
mm; 

Peso mínimo do 
equipamento: 3,100 
kg; 

() 

UN 9 460,00 

./ 

4.140,00 
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Capacidade: 15 kg; 

Divisão: de Sg em Sg. 

Características 
construtivas e 
funcionais: 

Gabinete em ABS. 

Display de LCD de 5 
dígitos com mínimo 
de 12mm de altura. 

Teclado de 
membrana composto 
de teclas e funções. 

Pés reguláveis. 

Nível de bolha. 

Desligamento 
automático. 

Temperatura de 
operação de - lOºC a 
+40ºC ou com 
redução dessa faixa 
de 

temperatura. 

Umidade relativa 
suportada: 10% a 
90%, sem 
condensação. 

Tensão elétrica: 
llOVCA / 220VCA. 

Comutação 
automática de 
voltagem. 

Frequência de rede 
elétrica: 60 Hz. 

Consumo máximo: 
lOW. 

Bateria interna. 

Plugue e cordão de 
alimentação com 
cerificação 
INMETRO. 

Dimensionamento da 
. ./ _/ __ .. ___ ,, ___ r,<~ 
(ft N' ] ·--'.::.*;) l'},/~(LZ./ .. 

1\ / I :./; .l Ái ,4- -· '){; ,} --"-- .,. u} j 

'~ LI. 

\ 

/ 

.,~ 
\~ /r, -· ,' , 



fiação, plugue e 
conectores elétricos 
compatíveis com a 

corrente de operação. 

1 34 Balança plataforma IWELMY 
para 150 kg (BL2) 
Balança digital de 
plataforma, com 
coluna e piso móvel, 
fabricada e aferida de 
acordo com o 
"Regulamento 
Técnico Metrológico 
para Instrumentos de 
Pesagem não 
Automáticos" - 
Portaria INMETRO 
nº 236, de 22 de 
dezembro de 1994. 

Dimensões e 
tolerância: 

Plataforma: 

Largura: 43cm. 

Comprimento: 61cm. 

Tolerância: + /- 10%. 

Capacidade: 

Capacidade de 
pesagem: 150 kg. 

Características 
construtivas e 
funcionais: 

Com plataforma e 
piso móvel. 

Coluna tubular 
longa. 

Divisão de 50g. 

\\__, 
1 

!Indicador: bateria de 
longa duração. 

Alto desligamento 
para proporcionar 
economia da bateria. 

Botão liga/ desliga. 

UN 2 1.100,00 12.200,00 
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UN 

Com visor cristal 
líquido e dígitos 
grandes. 

Memória de tara e 
zero; sobra e falta. 

Teclas com funções. 

Tensão elétrica: 110 e 
220V. 

Com carregador + 
bateria e demais 
acessórios. 

Rodízios de 
movimentação. 

Plugue e cordão de 
alimentação com 
certificação 
INMETRO. 

Dimensionamento da 
fiação, plugue e 
conectores elétricos 
compativeis com a 

corrente da operação. 

1 163 [Telefone sem fio IINTELBRA 
Telefone sem fio, S 
fabricação brasileira 
com identificador de 
chamadas, base 
auricular, cabos e 
carregadores, 10 
números de 
remarcação rápida, 
relógio com alarme, 
baterias recarregáveis 
de níquel metal 
hídrico tamanho 
AAA, 

Visor iluminado para 
fácil atendimento, 
capacidade mínima 

'\ de 50 números, 16 
I horas de uso 
\\ continuo, tamanho: \J 1.4 polegadas/3,5 cm 
\ 

1 79 Lavadora de alta ITEKNA 
pressão profissional 
Lavadora de alta 
pressão profissional ~~~~~~~~ 

~ dtJ ,/ '~ -'x..\>- ·.\...· \, ,1• 
/ J C"\J ·y,u.- "~ · ', ·. ,: \1, 

8 80,00 640,00 

~. 
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com porta acessórios. 

Uma máquina 
compacta, durável, 
robusta e super 
prática para carregar. 

Lavadora com motor 
de indução e não 
necessita de 
nenhuma instalação 
especial, basta ligar 
na tomada e pronto, a 
máquina está pronta 
para o uso. Possui 
um exclusivo porta 
acessórios, que ajuda 
na organização do 
produto para 
guardar, mangueira 
de alta pressão de 
7,5rn além de bomba 
axial com cabeçote 
em alumínio, pistões 
em aço inox e 
potência de até 
2,2kW e vazão de 
5001/h, o que garante 
maior poder de 
arrasto da sujeira. 

Uma excelente 
máquina para ser 
usada em pequenos 
negócios corno 
rnercadinhos, 
frutarias, lava car, 
escolas, açougues e 
também em 
condomínios. 

Acessórios inclusos 
da IA vadora de Alta 
pressão profissional: 

- 01 pistola de alta 
pressão 

- 01 engate rápido 

- 01 lança com bico 
regulável 

- 01 mangueira de 
alta pressão 7,5 
metros 

- 01 suporte de lança 

- 01 suporte de //"-- f~,, 
/ 
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pistola 

- 01 suporte de 
mangueira 

- 01 suporte de cabo 
elétrico 

Indicação de uso da 
Lavadora profissional 

- Bicicleta ou moto: e 
possível lavar até 15 
bicicletas ou 10 motos 

- Carro: e possível 
lavar até 8 carros de 
passeio 

- Calçada: e possível 
lavar até 130m2 de 
calçada 

- Parede: e possível 
lavar entre 130m2 e 
220m2 de parede. 

Características 
técnicas da lavadora 
de alta pressão 

-Tensão 
(Monofásica): 220V 

- Frequência: 60Hz 

- Potência: 2,2 kW 

- Pressão máxima: 
2000Psi 

- Corrente elétrica: 
7,4A 

- Vazão: 5001/h 

- Motor: Indução 

- Medidas (CxLxA): 
43x32x84cm 

- Peso: 18kg 

Largura (cm): 23,80 

Altura (cm): 43,50 

Comprimento(cm): 
47,60 

... '- I -'\ . . 
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TOTAL 

Peso(kg): 18 

Garantia: 1 ano 
contra defeitos de 
fabricação 

Volts: 220 Volts 

11.450,00 
ITAMAR LUIS GUIMARAES 

1 32 !Liquidificador semi- [Fak 
industrial capacidade 
de 2L (LQ2) 
Liquidificador com 2 
Velocidades com 
Função Pulsar 

Capacidade para 
Triturar Gelo 

Capacidade: 

Copo com 
capacidade útil de 2 
litros. 

Características 
construtivas: 

Copo removível, 
confeccionado em 
chapa de aço inox, 
em peça única, sem 

soldas, com 
espessura de 1 mm. 

Flange do copo em 
material plástico 
injetado, em cor clara. 

Alças em aço inox, 
espessura de chapa 
de l,25mm, com 
bordas rebatidas para 

o lado interno e 
soldadas em toda 
extensão de modo a 
não haver retenção 
de resíduos. Fixação 
das alças ao copo 
com soldas lisas, 
uniformes e sem 
frestas de modo a 
evitar o acúmulo de 
resíduos. i,, .. , ... 

~ 

UN 2 330,00 660,00 
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Tampa do copo em 
aço inox, espessura 
mínima de chapa de 
0,6mm, com dobras 
estruturais que 
permitam a limpeza 
interna. 

Gabinete do motor 
em aço inox, 
espessura mínima de 
chapa de 0,6mm, 
flange superior e ao 
da base em material 
plástico injetado, em 
cor clara. Dreno da 
flange posicionado 
de modo a não haver 
entrada de líquidos 
no gabinete do 
motor. 

Sapatas 
antivibratórias em 
material aderente. 

Facas, eixo, buchas, 
porca fixadora do 
eixo da faca e pino 
elástico de tração da 
faca em aço inox. 

O conjunto formado 
pelas facas, eixo e 
elementos de fixação 
deve ser removível 
para limpeza, sem a 
necessidade de 
utilização de 
ferramentas. 

Flange de 
acoplamento do 
motor, pinos de 
tração e elementos de 
fixação em aço inox. 

Interruptor 
liga/ desliga. 

Interruptor para 
pulsar. 

Motor monofásico de 
1/2 HP. 

Dimensionamento e 
robustez da fiação, 

~ plugue e conectores ~··-R ('\ \ elétricos ., t .> 
" \.'\) . \.li\ ,,-./1 " \ 1\)- 
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compatíveis com a 
corrente de operação. 

Voltagem do 
aparelho: comutável 
110 V/ 220 V por 
meio chave 
comutadora. 

Indicação da 
voltagem na chave 
comutadora. 

Cordão de 
alimentação (rabicho) 
com 1200 mm de 
comprimento. 

1 38 Centrífuga de frutas Philco UN 2 235,00 470,00 
de SOOW - (CT) 
Especificações 
técnicas/ Potência: 
soow 

Especificações 
técnicas/ Coletor de 
polpa: 21 

Especificções 
técnicas/ Frequência: 
50/60 Hz 

Especificações 
técnicas/ 
Comprimento do 
cabo: 1,2m/ l,2m 

Especificações do 
design/ Suporte e 
grampos: Alumínio 
escovado 

Especificações do 
design/ Tubo para 
polpa: Aço 
inoxidável 

Especificações do 
design/ Cores 
disponíveis: 
Alumínio escovado/ 
Alumínio escovado 

Acessórios/ Jarra de 
suco: 1.500 ml 

Potência do Juicer: 
r >; soow /<~~1 FJ 1 -, 
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Volume: 0,0380 m3 

Cor: Alumínio 

Tensão: 1 lOV 

1.130,00 TOTAL 
U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI 

55 !Projetor Multimídia optoma br 
Características: 334 

3.000 ANSI Lumens 

Painel 

Windows PC/Mac 
PC 

HDMI, USB, Vídeo 
Composto, Super 
Video 

VoltagemBivolt 

Projetor X123PH 
DLP; Cabo de 
alimentação CA; 
Bateria para controle 
remoto; Guia rápido; 
Controle remoto; 
Cartão de Segurança; 
Guia do Usuário 
(CD-ROM); Cabo 
VGA 

Dimensões 
aproximadas do 
produto (cm) 
9x31,5x22cm 

Lente de Projeção, 
lens tipo de foco 
manual, manual 
zoom, lens mínimo 
Abertura F / 2.41, 
abertura máxima da 
objectiva F / 2.55, 
comprimento focal 
mínimo 21,79 
milímetros, distância 
focal máxima 23,99 
milímetros, mínimo 
diagonal tamanho da 
imagem 23", máxima 
diagonal tamanho da 
imagem 25 pés, 
distância mínima de 

1 UN 6 1.730,00 110.380,00 



projeção 39,37", 
distância máxima de 
projeção 39,04 pés, 
1. lx Zoom Óptico 

Tipo de lâmpada 
OSRAM, número de 
lâmpadas 1, Potência 
dalâmpada:190\IV 
Modo Normal, vida 
da lâmpada 5000 
horas economia, 
Modo de vida da 
lâmpada 6000 horas 

1 57 Caixa de som trolley vc UN 1 550,00 550,00 
Compatível com 7301 
MP3, Rádio FM, 
Bluetooth, Alto 
falantes, sistema de 
transmissão e 
recepção de Áudio 
digital, Entrada USB, 
Entrada Cartão SD, 
Função Karaokê, 
Entrada auxiliar para 
dispositivo de áudio 
(RCA), Saída de 
áudio (RCA), Entrada 
para microfone (PlO), 
Microfone sem fio, 
Controle de áudio 
(graves e agudos), 
Controle remoto 

Potência RMS300vV 
RMS 

Características do 
displayLCD 

VoltagemBivolt 

Alimentação Energia 
elétrica e bateria 
interna recarregável 

1 61 Roteador wifi tp link UN 15 70,00 1.050,00 
Roteador wireless, 
indoor, taxa de 
transmissão wireless 
de 300Mbps. 

Funções: Acess Point, 
Client, 

~ Universal/ Repetidor 
vVDS, Wireless /x_~ Bridge, 4 portas Ian, 1 

' - n ' . 
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porta van. 

1 1 
TOTAL 

111.980,00 MJ GAMBETT A SOLUÇOES INDUSTRIAIS 

Quadro Branco Tipo CORTIART j jUN /12 1190,00 /2.280,00 Lousa Magnético E 
(QBl) Quadro branco 
tipo lousa magnética, 
vertical ou horizontal 
com moldura flip 
(abertura frontal) em 
alumínio anodizado 
natural fosco, frisado, 
Vista de 20xl 9mm 
profundidade 
própria para facilitar 
trocas do conteúdo 
interno; fundo do 
quadro 
confeccionado em 
eucatex, lOmm. 

Dimensões: 

Altura 120 cm 

Largura 200 cm 

120 IQuad,o de A visos emlCORTIART I 1 
jUN /5 1190,00 /950,00 Metal (QM) Quadros E 

com moldura em 
alumínio anodizado 
branco, fundo do 
quadro 

confeccionado em 
eucatex, lOmm e 
acabamento em 
chapa de aço branca 

magnética. 

Dimensões: 

Altura 90 cm 

Largura 150 cm 

1 

--------- 
1 

1 135 Batedeira planetária VENANCI UN 3 1.980,00 5.940,00 (BTl) Batedeira o 
planetária de 

1 

aplicação semi- -. Jindustrial, com 
capacidade para 5 

Á litros, fabricada em 
; 

, jP o/:a,i-C 
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conformidade com a 
Norma 
Regulamentadora do 
Ministério do 
Trabalho e Emprego, 
NR 12 - Segurança 
no Trabalho em 
Máquinas e 
Equipamentos. 

Dimensões e 
tolerância: 

Largura: 240mm; 

I 
Profundidade: 

1 

350mm; 

Altura: 420mm; 

Tolerância: + /- 15% 

Características 
construtivas: 

Estrutura ou suporte 
para o motor em aço, 
com fino acabamento 
em pintura 

epóxi. 

Cuba em aço inox. 

Cabeçote basculante 
com trave para 
facilitar a remoção da 

1 
cuba para 

higienização 

1 

1 

Sistema de 
engrenagens 
helicoidais. 

Com quatro níveis de 
velocidade. 

Movimento 
planetário. 

-·-- Sistema de troca de 
velocidade 
progressiva com 

1 

polia variadora. 
1 
1 

Com batedor para 
massas leves, massas 
pesadas e batedor 

1 l 1 1 
J 

globo. 
1 

1 

/ 
(1 

,,4 
Í'b 
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Chave liga/ desliga e 
chave seletora de 
velocidade. 

Manipula 
trava/ destrava. 

Com os seguintes 
acessórios inclusos: 

1 tacho em aço inox, 
com capacidade para 
5 litros; 

1 batedor para 
massas leves; 

1 batedor plano para 
massas pesadas; 

1 batedor globo para 
claras, etc. 

Frequência: 50 / 60hz. 

Potência: 500wats. 

Voltagem: 110 ou 
220V (monofásica). 

1 45 Carros coletores de JSN UN 12 190,00 2.280,00 lixo - Cap. 120 L (CL) 
Coletores (tipo 
contêineres) para 
coleta de resíduos 
orgânicos e seletivos, 
para área externa, 
sendo: 

1 
1 (um) coletor para 

1 1 
lixo reciclável, com 
capacidade de 120 
litros/ 50kg; 

1 (um) coletor para 
1 lixo orgânico 

1 

(alimentos), com 
capacidade de 120 

lih'os/50kg. 

1 
1 Dimensões e 

tolerância: 

1 
Especificação 

1 
Dimensões 

1 
1 aproximadas 
J 



Altura Largura 
Profundidade 
Tolerância 

Coletor ( contêiner 
para coleta de 
resíduos orgânicos e 
seletivos) - 

120 litros/ SOkg 

1010mm SOOmm 
600mm +/-10 

Características gerais: 

Fabricado em hdpe - 
polietileno de alta 
densidade ( corpo e 
tampa), 100% virgem 
e tecnicamente 
aditivado para 
oferecer alta 

1 resistência ao 
impacto e a tração. 

Aditivação extra com 
antioxidante e anti 
UV para os níveis de 
proteção classe 8 UV 
- 8,0 que evita o 
produto desbotar, 
ressecar ou rachar. 

Com pedal e 
estrutura para 
abertura/fechamento 
da tampa, fabricado 
em aço com 
tratamento anti 
corrosão ou com 
pintura eletrostática. 

Superfícies internas 
polidas e cantos 
arredondados. 

Disponibilidade nas 
cores: vermelho, 
verde, amarelo, azul, 
cinza, conforme 

normas da 
CONAMAe 

1 adesivados conforme 
1 o tipo de lixo. 

Roda de borracha 
maciça vulcanizada, 

/ i 

/ l.__,l,l.L :~ 
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com núcleo injetado 
em PP 
(polipropileno ), com 
tratamento antifurto 
incorporado; com 
medida de 200mm 
2" X . 

Eixo em aço com 
tratamento 
anticorrosão. 

Passível de ser 
reciclado 
mecanicamente ao 
fim de sua vida útil. 

11 46 Conjuntos de lixeira JSN UN 10 510,00 5.100,00 1 coleta seletiva - 
cap.50L (LXl) Kit 
composto por 5 
coletores para coleta 
de resíduos orgânicos 
e seletivos, para área 

1 

externa, sendo: 

i 1 (um) coletor para 
lixo reciclável (vidro), 
com capacidade de 50 
litros; 

1 (um) coletor para 
lixo reciclável 
(papel), com 
capacidade de 50 
litros; 

1 (um) coletor para 

1 

lixo reciclável 
(metal), com 

1 capacidade de 50 

1 

litros; 

1 
1 (um) coletor para 
lixo orgânico 
(alimentos), com 
capacidade de 50 
litros; 

1 

1 (um) coletor para 
lixo não reciclável, 
com capacidade de 50 
litros; 

Características gerais: 

Fabricado em hdpe - 
polietileno de alta 
densidade ( corpo e 

·~ 
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tampa), 100% virgem 
e tecnicamente 
aditivado para 
oferecer alta 
resistência ao 
impacto e a tração. 

Aditivação extra com 
antioxidante e anti 
UV para os níveis de 
proteção classe 8 UV 
- 8,0 que evita o 
produto desbotar, 
ressecar ou rachar. 1 

Superfícies internas 
polidas e cantos 
arredondados 

Disponibilidade nas 
cores: vermelho, 
verde, amarelo. azul, 
cinza, conforme 

normas da 
CONAMAe 
adesivados conforme 
o tipo de lixo. 

Eixo em aço com 
tratamento 
anticorrosão. 

Passível de ser 
reciclado 
mecanicamente ao 
fim de sua vida útil. 

Possibilidade de 
aquisição com 3 ou 5 
unidades. 

TOTAL 
16.550,00 NORMELIA LOTTERMANN 

Lote [Item Prod11to/Servíço Marca Modelo Unidade Qua11tidade !f>reçp f>:reço tota_l 1 2 BANCO Banco REIFLEX UN 60 164,00 9.840,00 retangular 
monobloco, com 
bordas arredondadas, 
medindo 1.80 x 0.40, 
com estruturas 
retangulares em aço 

1 
1 

50x30mm parede 1,2. 
O tampo 
confeccionado em 
MDF de 15 mm com 
re-engrosso de 30 
mm, revestido em 
sua face superior em 

, ... ) <, 

·> 
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\ 

laminado melamínico 
pós formável de 
0,6mm de espessura 
na cor Ibiza 
(referência L 156), 
acabamento de 
superfície texturizado 
e encabeçamento de 
fita de bordo em PVC 
branco. Acabamento 
da face inferior em 
laminado melamínico 
branco brilhante. A 
fixação do tampo é 
por meio de 

1 

parafusos auto- 
atarrachantes de 2 112'' 
x 3/16" A estrutura 
em aço com pintura 
eletrostática de tinta 
epóxi em pó, na cor 
branca fosca, 
polimerizada em 
estufa. Kit Mobiliário 
7 Ponteiras de 
acabamento em 
polipropileno na cor 
branca, fixado à 
estrutura através de 
encaixe. 

1 3 COLCHONETE REIFLEX UN 70 72,00 5.040,00 PARA REPOUSO 
1 Colchonete de lâmina 

de espuma flexível de 
poliuretano para uso 
infantil, certificado 
pelo INMETRO e em 
conformidade com a 
norma ABNT NBR 
13579-111 
Dimensões: 

Comprimento: 
185cm; 

Largura: 65cm; 

Espessura: 05cm. 

Características: 

Revestimento em 
material têxtil 
plastificado, atóxico, 
ref. CORINO, na cor 

1 

AZUL REAL, 
1 

1 

1 impermeável, com 
1 acabamento em 

costura simples e 
acabamento em 

42 
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cadarço 
impermeável; 

Espuma com 1 

densidade nominal 
Kg/m3: D-20. Norma 
ABNT NBR 8537 

1 15 Mesa de Trabalho REIFLEX UN 7 215,00 1.505,00 (M6) Mesa para 
professor, em tampo 
único, em melamina, 
com 25mm de 
espessura, com 
bordas arredondadas 
em perfil de PVC, e 
acabamento em fita 

1 de PVC, sobre 
1 

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- 

1 

ferrugem de 
decapagem e 

1 fosfatização, seguido 
pelo processo de 
pintura eletrostática 
com tinta híbrida de 
epóxi com poliéster 
em pó, com secagem 
em estufa. 

1 Deverão possuir duas 
1 gavetas com rodízios 

1 em metal, e 
travamento lateral 
para segredo. 
Bandeira frontal em 
melamina com altura 

1 i 
1 

final de 50cm, com 
1 bordas arredondadas 

I 
1 

1 em perfil de PVC r e ! 

1 

1 

acabamento em fita 
de PVC. 

Dimensões: 

-r 
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Altura da mesa: 75 
cm 

Tampo da mesa 
retangular: 120 cm x 
60 c 

1 21 Mesa de refeição para REIFLEX UN 1 198,00 198,00 adultos (M8) Mesa 
circular em 
revestimento 
melaminico 
texturizado, tampo 
em28mmcom 
bordas arredondadas 
em perfil de PVC 

1 
180º, e acabamento 
em fita de PVC. 

Estrutura em aço com 
tratamento anti 
ferrugem e pintura 
epóxi. 

Dimensões: 

Altura da mesa: 71 
cm 

Tampo da mesa: 
diâmetro 100cm 

1 22 Cadeira para refeição REIFLEX UN 34 60,00 2.040,00 de adultos (C8) 
Cadeira fixa 
empilhável, injetada 
em poliuretano para 
uso adulto. 

Características: 

Estrutura fixa, quatro 
pés em tubo de aço 
oval 16x30, com 
sapatas deslizantes 
em nylon. 
Acabamento da 
estrutura com 
tratamento de 

1 

fosfatização e pintura 
eletrostática. 

1 
Empilhamento 

1 

1 
máximo 

1 
recomendado: seis 
unidades. 

1 

Cores: Diversas. 
1 1 

I
r-{ (1 ) 
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Revestimento: 
Polipropileno 

Dimensões: 

Altura do assento da 
cadeira ao chão: 
regulável 

Assento da cadeira: 
58 cm x 58 cm 

TOTAL 
,18.623,00 RCM AR CONDICIONADO EIRELI 

IUN /5 /1.500,00 17.500,00 doméstico frostfree 
300L (RF2) 
Refrigerador vertical 
combinado, linha 
branca, sistema de 
refrigeração 

frostfree, voltagem 
110 V ou 220 V 
(conforme demanda). 

O refrigerador deverá 
possuir certificação 
INMETRO 
apresentando 
classificação 
energética "A", 
conforme 
estabelecido na 
Portaria n.? 20, de 01 
de fevereiro de 2006. 

Dimensões 
aproximadas: 176 x 
62 x 69 cm (AxLxP) 

Capacidade: 

Capacidade total 
(volume interno): 
mínima de 300 litros. 

Características 
construtivas: 

Gabinete externo do 
tipo monobloco e 
portas revestidas em 
chapa de aço com 
acabamento em 
pintura eletrostática 
(em pó), na cor 

l .e . r:;,1 
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branca. 

Sistema de 
isolamento térmico 
em espuma de 
poliuretano injetado 
no gabinete e nas 
portas. 

Gabinete tipo 
"duplex" com duas 
(2) portas (freezer e 
refrigerador). 

Partes internas 
revestidas com 
painéis plásticos 
moldados com 
relevos para 

suporte das 

1 
prateleiras internas 

1 

deslizantes. 

Conjunto de 
prateleiras de vidro 
temperado 
removíveis e 
reguláveis. 

Prateleiras da porta e 
cestos plásticos, 

1 
removíveis e 
reguláveis. 

Gaveta plástica para 
condicionamento de 
frutas, verduras e 
legumes. 

Prateleira e/ ou 
gaveta plástica no 
compartimento do 
freezer. 

Formas para gelo no 
compartimento do 
freezer. 

1 
Gaxetas magnéticas 

1 
para vedação 

1 

hermética das portas 

1 
com o gabinete. 

1 

1 
Batentes das portas 

1 dotados de sistema 
1 ! 

antitranspirante. 

Dobradiças metálicas. 

/: J 
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Sapatas niveladoras. 

Sistema de controle 
de temperatura por 
meio de termostato 
ajustável. 

Sistema de 
refrigeração frostfree 

Gás refrigerante 
R600a. 

OBS.1: O gás a ser 
utilizado no processo 
de refrigeração não 
poderá ser prejudicial 
à camada de ozônio, 
conforme protocolo 
de Montreal de 1987; 
ao Decreto Federal nº 
99.280 de 07 /06/90, e 
à Resolução Conama 
nº 267 de 2000. 

1 

OBS.2: O gás 
refrigerante deve 
ainda possuir baixo 
índice GWP (Global 

Warming Potential 
Potencial de 
Aquecimento 
Global), conforme 
Protocolo de Kyoto 
de 1997 e Decreto 
Federal nº 5445 de 
12/05/05. 

Dimensionamento da 
fiação, plugue e 
conectores elétricos 
compatíveis com a 

1 corrente de operação. 

Plugue e cordão de 
alimentação com 
certificação 
INMETRO. 

1 Voltagem: 110V / 

1 

220V ( conforme 
demanda). 

1 Indicação da 

1 
voltagem no cordão 
de alimentação 

1 

(rabicho) do 
aparelho. 1- 

., 
ira 
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Certificação 
INMETRO 
apresentando 
classificação 
energética "A", 
conforme 

estabelecido na 
Portaria n.º 20, de 01 
de fevereiro de 2006. 

1 50 Aparelho de Ar AGRATTO UN 16 2.990,00 47.840,00 Condicionado Split 
30000 BTffs (AR1) 
Tipo 1 - 30.000 BTUS 

Modelo Split High 
Wall 

Tipo de ciclo 
Quente/Frio 

Cor Branco 

ENCE No mínimo D 

1 !Filtro de Ar Anti- 
1 

1 bactéria 

Vazão de Ar No 
mínimo 1.150 m3/h 

Controle remoto Sim 

1 Termostato Digital 

1 
Funções Sleep e 
Swing 

1 1 Voltagem 220 V 

1 51 Aparelho de Ar AGRATTO UN 8 1.650,00 13.200,00 Condicionado Sp!it 

1 
18.000 BTUS Tipo 1 - : 
18.000 BTUS I 

Modelo Split High 
Wall 

Tipo de ciclo 

1 
Quente/Frio 

1 

1 Cor Branco 

ENCE No mínimo D 

Filtro de Ar Anti- 

e. 

n 
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.. ,,....., 

bactéria 

Vazão de Ar No 
mínimo 1.150 m3 /h 

Controle remoto Sim 

Termostato Digital 

Funções Sleep e 
Swing 

Voltagem 220 V 

TOTAL 
68.540,00 

ROMAZE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA 
IItqte·T ~Í§gt PrqtllJ.tq/Ssi·".l~lJ Mar.cá Modal" ünidr1ilÂ Qt1r1nHdC1dP 'Pr~çq r>t~çototal 1 68 Computador de mesa ROMAZE UN 26 1.810,00 47.060,00 (Processador I3, 8gb Rl 

de memória, disco 
rígido de 500 gb, 
Windows 7, 8.1 ou 10, 
64 bit, em português 
(brasil) + mouse + 
caixa de som + 
teclado em português 
+ monitor led de 19.5 
ou 20 polegadas, com 
ajuste de altura. Com 
Garantia de no 
minímo um (01) ano. 

TOTAL 
47.060,00 SERGIO SCHMITZ MOVEIS 

ILôte Item Pr.oduto/Serviçq Marca Modelo U11idade OtJant-i rt ,.fie r>reço Prêçó fota.! - .... 1 5 POLTRONA PERSONAL UN 3 359,00 1.077,00 INDIVIDUAL LE 
ESTOFADA Poltrona 
individual estofada, 
revestida em couro 
sintético, dotada de 

1 apóiabraços, 

Características de 
estabilidade, 

1 
resistência e 

1 

durabilidade, 
conforme NBR 
15164:2004 / Móveis 
estofados - Sofás. 
Dimensões: 

Profundidade útil do 
1 

assento: 450mm + / - 
1 

20mrn 

1 

1 1 

Largura útil do 
1 assento: 470 + / - 
1 20nun 

r: , 1 
1 1 •. 1 41'..., -- 
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Altura (h) da 
superfície do assento: 
420 + / - lümm • 
Extensão vertical (h) 
do encosto: mínimo 
de SOOmm • Largura 
útil do encosto: 470 
+/- 20mm 

Inclinação da 
superfície do assento 
( em relação à 
horizontal): entre -2° 
a -7° 

Ângulo do encosto 
( em relação ao plano 
do assento): 100º +/- 
10º 

Altura do apoio de 
braços ( em relação ao 
assento): 220 +/- 
20mm 

Largura mínima do 
apoio de braços: 
80mm 14 

1 

Características: 

Estrutura 
confeccionada em 
perfis tu bulares 
metálicos de aço 
carbono, com secção 
circular, com 
diâmetro mínimo de 
1", e espessura de 
parede mínima de 
l,Smm; 

Partes metálicas 
unidas por meio de 
solda; 

Pés metálicos 
aparentes e 
cromados, com 

1 

ponteiras ajustáveis 
metálicas e partes em 
contato com o piso 1 

em polipropileno; 

1 

1 Pintura dos 1 

1 

elementos metálicos 
em tinta em pó 
híbrida Epóxi / 
Poliéster, 

\~ i eletrostática, 
/ '\ ', \ 

·. '{, ~ .. 
l ',\. \. ~ 
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1 
1 brilhante, 

1 
polimerizada em 
estufa, espessura 
mínima de 40 
micrometros na cor 
CINZA; 

Cintas elásticas 
internas para 
sustentação do 
assento e do encosto; 

Laterais (braços), 
base (suporte do 
assento) e fundo 
(suporte do encosto) 
montados na 

1 configuração de 
prisma retangular, 
onde se encaixam as 
almofadas de assento 
e encosto; 

Cada um destes 
elementos deve 
possuir espessura 
mínima de lOOmm, 
sendo inteiramente 
revestido em couro 
sintético, recebendo 
camadas internas de 
espuma laminada 
(espessura mínima de 
lümm) nos pontos de 
contato com o 
usuário, de modo que 
toda a superfície do 
móvel, exceto a 
inferior, seja 
almofadada; 

Superfície inferior da 

1 

base, revestida de 
tecido não tecido 
(TNT) de gramatura 
mínima de 70g/ m-, 
fixado por meio de 
botões de pressão 

1 

espaçados a cada 

1 
20cm ou velcro em 

1 
! todo o perímetro, que 

1 permitam sua 
remoção para 

1 inspeção e limpeza; 
1 

1 1 

1 

Almofada removível 
1 

1 
do assento 

1 confeccionada em 

1 

espuma de densidade 
D-26, com mínimo de \ 

1 1 

j (f 
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140 mm de espessura, 
com inclinação de 4°, 
fixada por meio de 
fitas "velcro", 
inteiramente 
encapada com couro 
sintético, dotada de 
uma subcamada de 
TNT sob a superfície. 
Fecho em zíper no 
verso para remoção 
da capa; 

Almofada removível 
do encosto 
confeccionada em 
espuma de densidade 
D-23 com mínimo de 
100mm de espessura, 
com inclinação de 
100º em relação ao 

1 1 assento, fixada por 
meio de fitas 
"velcro", 
inteiramente 
encapada com couro 
sintético, dotada de 
uma subcamada de 
TNT sob a superfície. 
Fecho em "zíper" no 
verso para remoção 
da capa; 15 

Couro sintético para 
os revestimentos, 
texturizado, atóxico, 

1 
laminado 

! internamente com 
tecido de poliéster, 
com gramatura acima 
de 500g/m2 e 
espessura mínima de 
0,8mm, de odor 
neutro, na cor 
PRETA. 

1 8 Conjunto para LUNASA/P UN 10 249,00 2.490,00 professor composto TEHIFLEX 
por uma mesa 
retangular e uma 
cadeira Mesa 

1 

1 
J Descrição: 

1 1 

1 Mesa individual com 
1 tampo em MDP ou 
1 MDF, revestido na 

1 

face superior em 

1 
laminado melamínico 

\,\ \ 
i ' "'}, \ -o, 
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e na face inferior em 
chapa de 
balanceamento, 
painel forntal em 
MDPouMDF, 
revestido nas duas 
faces em laminado 
melamínico BP, 
montado sobre 
estrutura tubular de 
aço. Dimensões: 

Altura da mesa: 76 
1 /cm 

1 
1 

1 
i 
Tampo da mesa í 
retangular: 120 cm x ! 
60 cm Características: 

1 

1 Tampo em MDP ou 
1 MDF, com espessura 
1 de 18 mm, revestido 
1 na face superior em 
1 laminado melamínico i 

de alta pressão, 
0,8mm de espessura, / 
acabamento 
texturizado, na cor 
CINZA (ver 
referências), cantos 
arredondados 
( conforme projeto). 

1 Revestimento na face 
inferior em chapa de 
balanceamento - 
contra placa fenólica 

1 de 0,6mm, lixada em 
1 uma face. Aplicação 
1 
' 

1 
de porcas garra com ' 1 

/rosca métrica M6 e 1 1 1 
; 

1 
,comprimento 10 mm. 

1 Dimensões acabadas 
650mm (largura) x 
1200mm 
(comprimento) x 
19,4mm (espessura), 
admitindo-se 
tolerância de até + 

1 

2mm para largura e 

1 

profundidade e + / - 
lmm para espessura. 

Painel frontal em 
MDP ou MDF, com 
espessura de 18mm, 

1 
! revestido nas duas 

faces em laminado 
melamínico de baixa 

1 
i /·t·; 

1 

pressão BP, 

1 

\\ 1 acabamento frost, na J \0' 
,_') 1 " 
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cor CINZA (ver 
referências). 
Dimensões acabadas 
de 250mm (largura) x 
1117mm 
(comprimento) x 
18mm (espessura) 
admitindo-se 
tolerâncias de + / - 
2mm para largura e 
comprimento e+/- 
0,6mm para 
espessura. 

Topos encabeçados 
com fita de bordo em 
PVC (cloreto de 
polinivinila) com 
primer, acabamento 
texturizado, na cor 
CINZA (ver 
referências), coladas 
com 21 adesivo "Hot 

1 

Melting". Dimensões 
nominais de 22mm 
(largura) x 3mm 
(espessura), com 
tolerância de até + / - 
0,5mm para 
espessura. 

Estrutura composta 

1 
de: - Montantes 
verticais e travessa 

1 
longitudinal 
confeccionados em 

1 

tubo de aço carbono 
laminado a frio, com 
costura,secção 
oblonga de 29mm x 
58mm, em chapa 16 
(1,Smm); - Travessa 

1 

superior 
confeccionada em 
tubo de aço carbono 

1 
laminado a frio, com 
costura, curvado em 
formato de "C", com 
secção circular, 
diâmetro de 31,75mm 
(1 1/ 4), em chapa 16 - 

1 

1(1,Smm); 
l 

1 

Pés confeccionados 
em tubo de aço 
carbono laminado a 
frio, com costura, 
secção circular, 
diâmetro de 38mm (1 

1 
1/2), em chapa 16 

/ 
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(1,Smm). Ponteiras e 
sapatas em 
polipropileno 
copolímero virgem e 
sem cargas, injetadas 
na cor CINZA , 
fixadas à estrutura 
através de encaixe. 

Pintura dos 
elementos metálicos 
em tinta em pó 
híbrida Epóxi/ 
Poliéster, 
eletrostática, 
brilhante, 
polimerizada em 
estufa, espessura 
mínima de 40 
micrometros na cor 
CINZA. 

Cadeira 

1 
Descrição: Cadeira 

1 individual 
empilhável com 
assento e encosto em 
polipropileno 
injetado ou em 
compensado 
anatômico moldado, 
montados sobre 
estrutura tubular de 
aço. Dimensões: 
Altura do assento da 
cadeira ao chão: 46 
cm Assento da 
cadeira: 40 cm x 43 

' cm Encosto da 

1 
1 cadeira: 19,8 cm x 

1 
39,6 cm 
Características: 
Assento e encosto em 
polipropileno 
copolímero virgem e 
sem cargas, injetados, 
moldados 
anatomicamente, 
pigmentados na cor 
CINZA. 
Alternativamente o 
assento e o encosto 
poderão ser 
fabricados em 

1 compensado 
anatômico moldado a 
quente, contendo no 
mínimo sete lâminas 
internas, com 

{ 

( l 1 ' ' 

)' ,· .··· ULl1J' 
(, 
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espessura máxima de 
Lômm cada, 
oriundas de 
reflorestamento ou 
de procedência legal, 
isentas de 
rachaduras, e 
deterioração por 
fungos ou insetos. 
Quando fabricado em 
compensado, o 
assento deve receber 
revestimento na face 
superior de laminado 
melamínico de alta 
pressão, 0,6 a 0,8mm 
de espessura, 
acabamento 
texturizado, na cor 
CINZA. 
Revestimento da face 
inferior em lâmina de 
madeira faqueada de 
0,7mm, da espécie 
Eucalyptus grandis, 
com acabamento em 

1 selador, seguido de 
verniz poliuretano, 
inclusive nos bordos. 
Espessura acabada 
do assento mínima de 
9,7mm e máxima de 
12mm. Esh·utura em 
tubo de aço carbono 

1 

laminado a frio, com 
costura, diâmetro de 
20,7mm, em chapa 14 
(l,9mm). Ponteiras e 
sapatas, em 
polipropileno 
copolímero virgem e 
sem cargas, injetadas 
na cor CINZA. 
fixadas à estrutura 
através de encaixe e 

1 
pino expansor. 

1 

Pintura dos 
elementos metálicos 

1 

1 em tinta em pó 
híbrida Epóxi/ 
Poliéster, eletrostát 

1 14 Arquivo de Aço BIG METAL UN 2 379,00 758,00 (AQl) Arquivo 

1 

deslizante em aço 
chapa 26 (espessura 
0,46mm) na cor 

1 
platina, com quatro 

1 gavetas e travamento 
1 

1 
único, fechamento 
através de tambor . 

! ' 

\ . 
\.' \ d 
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cilíndrico, com 
gavetas corrediças 
reguláveis 
distanciadas a cada 
400mm. 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 40mm. Deve 
ser tratado contra 
oxidação com fosfato 
de zinco e pintados 
com tinta especial 

1 

com secagem em 
estufa; 

Após o processo 
acima descrito o 
produto deve seguir 
para uma estufa de 
alta temperatura para 
receber a pintura pelo 
processo eletrostático 

1 de pintura a pó, 
consolidando a 
superfície do produto 
com 50 micra de 
espessura de tinta, no 
mínimo. 

Rodapé em chapa de 
aço pintada na 

1 1 mesma cor platina 

1 
com sapatas 
niveladoras. 

Capacidade: 35kg por 
gaveta. 

1 1 Dimensões: 
1 

1 

1 Altura:105cm 
1 

1 

Largura:47cm 

1 Profundidade: 71cm 

1 
1 ' 1 

1 19 Sofá em material PERSONAL UN 1 380,00 380,00 lavável de dois LE 
lugares (SF1) Sofá de 
dois lugares em 

1 

material lavável e pés 
' A 

tl\ 
' ' \ 
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em alumínio 
revestido; 

Características: 

Revestimento 
Superior em 
laminado de PVC 
com reforço em 
manta (Korino) CV 
20; 

Acabamento inferior 
em Tela de Ráfia; 

1 
1 

1 
1 ESTRUTURA 

Madeira de pinus e 
eucalipto proveniente 
de reflorestamento 
com imunização 
contra mofo, cupim e 
microorganismos. 
Sustentação do 
assento e encosto 
com cintas Elásticas 
de alta resistência. 
Travamento da 
estrutura com 

1 
grampos fixados com 

1 

1 

tgrampeadores 

1 

Jpneumá ticos. 

ESPUMAS 

Espuma de 
poliuretano. 

Assento: Densidade 
D-23 

i 
! Braça: Densidade D- 

20 

Encostos: Densidade 
D-20 

1 Dimensões: 

1 
Altura do assento do 
sofá ao chão: 73cm 

Assento do estofado: 
125 cm x 75 cm 

1 
1 

1 
1 

11 42 Máquina de lavar MUELLER UN 2 998,00 1.996,00 roupa capacidade de 
8kg Capacidade de 
roupa seca: 8Kg 

./ ' ,, 
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Consumo de energia: 
0.24 kWh (110V) / 
0.25 kWh (220V) 

Consumo de energia 
mensal: 8.16 
kWh/mês (110V) / 
7.83 kWh/mês (220V) 

Cor: branca 

Potência: 550.0 W 
(110/220V) 

Rotação do Motor - 
Centrifugação: 750 
rpm 

Dimensões 
aproximadas: 
103,5x62x67cm 
(AxLxP) 

Peso aproximado: 
40,5Kg 

1 43 Ferro elétrico a seco MONDIAL UN 1 44,50 44,50 (FR) Potência: 1000W 

Consumo: 1,0kWh 

1 

Cor: branco 

Voltagem: 110V ou 
220V (não é bivolt) 

Dimensões e Peso: 

Dimensões 
aproximadas: 
25x10,5x12 cm 
(AxLxP) 

Peso aproximado: 
750g 

1 62 Telefone com fio(fixo )KEO UN 5 32,50 162,50 
1 

Fabricação brasileira, 
03(três) campainhas 

1 1 
com volume alto, 

1 

médio e baixo. 
15(quinze) teclas 
sendo 12(doze) 
numéricas e 3 (três) 

1 
teclas de funções 
(Flash, Mute, 

1 
rediscar). ,. 

1 
' :1 ~.,,; 
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Deve conter: 01 
Telefone; 01 Cordão 
da linha telefônica; 1 
Cordão espiralado. 

1 72 Armário roupeiro - BIG METAL UN 2 529,00 1.058,00 (AM2) Roupeiro em 
aço na cor cristal, 
confeccionados em 
chapa de aço "22" 
(0,75mm), constituído 
por 12 portas. As 
portas devem possuir 
venezianas para 

1 arejamento e possuir 
1 

1 pitão para cadeado; 

Não será aceito 
ondulações, ressaltos, 
rebarbas ou 
imperfeições no 
acabamento dos 
roupeiros; 

Devem ser tratados 

1 

contra oxidação com 
fosfato de zinco e 
pintados com tinta 

1 
especial na cor 

1 platina com secagem 

1 

em estufa; 

A pós o processo 
1 acima descrito o 

produto deve seguir 1 

para uma estufa de 
alta temperatura para 
receber a pintura pelo 
processo eletrostático 
de pintura a pó, 
consolidando a 
superfície do produto 
com 50 micra de 

1 espessura de tinta, no 
mínimo. Possuir 
dobradiças internas 
para evitar 
arrombamentos com 

1 abertura de 135º, pés 

1 

removíveis com 
sapatas plásticas 
niveladoras 03 / 8". 

Dimensões: 

1 
1 Altura: 1945 mm 
1 
! 

Largura: 900 mm 
/ 

1 /'. / 1 , . 
1 
A' 

teo,1: 
/ 60 
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Profundidade: 400 
1mm 
1 
1 

178 IFaca faca mesa, 1 IBIG INOX 
1 

jUN f300 /3,05 1915,00 material lâmina aço 
inoxidável, material 
cabo aço inoxidável, 
características 
adicionais liso, 
polido, 23 cm 
comprimento e 3mm 

~essura 
TOTAL 

/8.881,00 TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI 

Fogão industrial 06 jUN 12 /1.665,00 13.330,00 bocas com PMSD603 + 
queimadores duplos BANHO 
e forno de câmara MARIA 
com Fogão industrial 
central de 6 bocas 
com forno e torneiras 
de controle em dois 
lados opostos, fixadas 
em tubo de 
alimentação 
(gambiarra), 
alimentado por GLP 
(gás liquefeito de 
petróleo) ou gás 
natural, e com 
queimadores dotados 
de dispositivo 
supervisor de chama. 
O tamanho das bocas 
será de 30x30cm e 3 
queimadores simples 
sendo 3 queimadores 
duplos e/ chapa ou 
banho maria e 
e/forno. 4 pés em 
perfil L de aço inox e 
sapatas reguláveis 
constituídas de base 
metálica e ponteira 
maciça de material 
polimérico, fixadas 
de modo que o 

equipamento fique a 
aproximadamente 50 
mm do piso. 

Dimensões: 
83x107x84 cm 
(AxLxP) 

~:-, ) r·o, ...... 
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1 28 Fogão de 04 bocas de BRASLAR- UN 1 400,00 400,00 uso doméstico - linha SIRIUS 
branca (FG2) Volume PLUS 
do forno: 62,3 litros 

Classificação 
Energética: Mesa/ 
forno: A/B 

Mesa: 

Queimador normal 
(1,7 kW):3 

Queimador família (2 
kW):1 

Forno: 

Queimador do forno 
2,4 

Dimensões 
aproximadas: 87x Slx 
63 cm (AxLxP) 

Peso aproximado: 

1 

28,4 Kg 
1 

1 29 Microondas 30L - MIDEA- UN 2 420,00 840,00 Linha Branca (MI) UVA 
Forno de microondas 

Capacidade: 

1 

Volume útil mínimo 

1 

de 30 litros, resultado 

1 

1 

do produto das 
1 dimensões internas 

da cavidade do 

1 

equipamento. 

Características 
construtivas: 

Gabinete monobloco 
em aço galvanizado 
revestido interna e 
externamente com 
pintura eletrostática 
em pó, na cor branca. 

Iluminação ínterna. 

Painel de controle 
1 1 digital com funções 

1 

1 

pré-programadas. 

' J{ -····· ..,. 



Timer. 

Relógio. 

Porta com visor 
central, dotada de 
puxador e/ ou tecla 
de abertura. 

Dispositivos e travas 
de segurança. 

Sapatas plásticas. 

Prato giratório em 
vidro. 

Dimensionamento da 
fiação, plugue e 
conectores elétricos 
compatíveis com a 

corrente de operação. 
1 

Plugue e cordão de 
1 alimentação com 

certificação 
INMETRO. 

Voltagem: 1 lOV ou 
220V ( conforme 
demanda). 

Indicação da 
1 

1 

voltagem no cordão 
de alimentação 
(rabicho) do 
aparelho. 

Selo de certificação 

i INMETRO. 

1 
1 
1 

1 36 Batedeira planetária MANA- UN 2 4.290,00 8.580,00 20L (BT2) Batedeira BPM20ST 
planetária industrial, 

1 

com capacidade para 

1 

20 litros, fabricada 1 

1 em conformidade 
com a Norma 
Regulamentadora do 
Ministério do 
Trabalho e Emprego, 
NR 12 - Segurança 
no Trabalho em 
Máquinas e 
Equipamentos. 

Dimensões e 

1 
tolerância: 

i 

63 



Altura: 764mm 

Comprimento: 
517mm 

Largura: 374mm 

Tolerância: + /- 15% 

Características 
consh·utivas: 

Estrutura ou suporte 
para o motor em aço, 
com fino acabamento 
em pintura 

epóxí, 

Cuba em aço inox. 

Sistema de 
engrenagens 
helicoidais. 

Com três níveis de 
velocidade. 

Sistema de troca de 
velocidade 
progressiva com 
polia variadora. 

Com batedor espiral, 
batedor raquete, 
batedor globo e 

1 
escorregador para 

ingredientes. 
1 

Grade de segurança 
que desliga a 

1 máquina ao ser 
levantada. 

Protetor de recipiente 
que proporciona 
segurança 
operacional. 

1 

1 

1 

Temporizador de 15 

1 
minutos. ! 

Proteção e velocidade 
inicial" antiplash. 

Acessórios inclusos. 

Voltagens (V): 

-e . 
\ •,\..' 
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230/ 60/1. 

Motor: 112 HP. 

Dimensionamento e 
robustez da fiação, 
plugue e conectores 
elétricos 

compatíveis com a 
corrente de operação. 

Cordão de 
alimentação (rabicho) 
certificado pelo 
INMETRO, com 
indicação da 
voltagem. 

1 37 Multiprocessador de PHILCO- UN 9 197,50 1.777,50 
1 

Alimentos (MT) ALLIN 
Multiprocessador de ONE 
alimentos, com 
lâminas 
multifuncionais, 
modelo doméstico. 

1 
Capacidade: 

Tigela grande: aprox. 
1 1 

1 

2 Iitros de 
1 ingredientes líquidos 

ou 3 kg de massa. 

Características 
construtivas: 

Lâminas 
multifuncionais 
fabricadas em aço 
inoxidável. 

Tigela extragrande, 
com capacidade 
aprox. para 2 litros de 

1 1 ingredientes líquidos 
1 

1 

1 ou 3kg de massa. 

Tampa da tigela com 
bocal largo para 
absorver frutas, 
legumes e verduras 

inteiras. 
1 

1 
1 

Com 2 ajustes de 
velocidade e função 

1 
pulsar que permita o 
controle preciso da 

,t·.· .. i.1····· ' ',{ \ 1 ···- \ 
) . } 
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duração e frequência 
do processamento. 

Segurança: detecção 
de tampa e tigela e 
freio mecânico de 
1,Ss. 

Cabo com 
armazenamento 
integrado. 

1 
JBase firme com pés 
antideslizantes 
(ventosa). 

Motor com potência 
de 700W. 

Voltagem: l lOV e 
220V. 

Dimensionamento e 
robustez da fiação, 
plugue e conectores 
elétricos 

compatíveis com a 
corrente de operação. 

Cordão de 
alimentação (rabicho) 
certificado pelo 
INMETRO, com 
indicação da 
voltagem. 

Os acessórios devem 
combinar com a cor 
da velocidade; e 
possibilitar a limpeza 
em lava louças. 

1 Acessórios: 

batedor para mistura 
de massas leves e 
pesadas; 

1 faca de corte em aço/ 

1 
inoxidável para 
carnes, legumes e 
verduras; 

2 discos de metal 
para ralar e picar em 
pedaços finos e 
médios; 

liquidificador (jarra) 

/ 
l I 
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com tampa, com 
capacidade para 1,5 
litros para misturar, 

triturar e mexer 
ingredientes 
variados; 

1 disco emulsificador 
para preparar 
alimentos como clara 
em neve e 

1 1 /maionese. 
1 1 

1 39 Purificador de água LIBELL - UN 5 419,00 2.095,00 
refrigerado (PR) ACQUAFL 
Purificador/bebedou EX 
ro de água HERMETIC 
refrigerado, com O 
selos INMETRO, 

comprobatórios de 
conformidade com a 
legislação vigente. 

Capacidade: 

Armazenamento de 1 / / 

água gelada: de 2,5 a J ' 

/2,8 litros. 1 

Atendimento: 
mínimo de 30 pessoas 

Características gerais: 

Constih,ido de, 1 

Sistema de I 
tratamento através de 
elementos filtrantes 
que removem os 

I particulados da água 
e o cloro livre. 

Compressor interno 
com gás refrigerante 
conforme legislação 
vigente. 

Botão de , 1 

acionamento / . 
automático do tipo 
fluxo contínuo, com 
regulagem 

para diferentes níveis 
1 

. \ 



de temperatura 
(natural, fresca ou 
gelada) ou torneira. 

Bica telescópica ou 
ajustável para 
recipientes de 
diversos tamanhos. 

Câmara vertical de 
filtragem e 
purificação. 

Corpo em aço inox 
ou aço carbono com 
tratamento 
anticorrosivo e 

1 acabamento em 
pirttu ra eletrostática a 
pó. 

Painel frontal em 
plástico ABS de alta 

1 

resistência com 
proteção UV. 

Vazão aprox.: 40 a 60 
Litros de água/ hora. 

Pressão de 
funcionamento: 3 a 40 

1 

m.c.a (0,3 kgf/ cm2 à 4 
kgf/cm2). 

1 

Temperatura de 
1 

1 trabalho: 03 à 40° C. 

Componentes para 
fixação e instalação: 

i - canopla; conexões 
1 cromadas; buchas de 
1 fixação 58; parafusos; 

redutor de 

vazão; adaptadores 
para registro: flexível 

1 

e mangueira. 

Produto de 
1 certificação 

1 
1 

compulsória, o 

1 

equipamento deve 
possuir selos 

1 
1 

INMETRO, 1 

1 
1 

comprobatórios de 
conformidade com a 
legislação vigente, 1 

i 
o / 
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inclusive, com 
eficiência 
bacteriológica 
"APROVADO". 

O gás a ser utilizado 
no processo de 
refrigeração não 
poderá ser prejudicial 
à camada de ozônio, 
conforme protocolo 
de Montreal de 1987; 
Decreto Federal 
nº99.280 de 

1 
07 /06/90, Resolução 
Conama nº 13 de 
1995, Decreto 
Estadual nº41.269 de 

1 10/03/97 e Resolução 
Conama nº 267 de 
2000. É desejável e 
preferencial que o gás 
refrigerante tenha 
baixo índice GWP 
("Global Warming 

Potential" - Potencial 
de Aquecimento 
Global), conforme o 

1 Protocolo de Kyoto 
de 1997 e Decreto 

1 Federal nº 5445 de 

1 12/05/05,devendo 
nesta opção utilizar o 
gás refrigerante 

1 
"R600a". 

Dimensionamento e 
robustez da fiação, 
plugue e conectores 
elétricos 

compatíveis com a 

1 

corrente de operação, 
' 

1 
estando de acordo 
coma 

determinação da 
portaria Inmetro nº 
185, de 21 de julho de 

1 

2000, que determina a 

1 
obrigatoriedade de 

1 
todos os produtos 
eletroeletrônicos se 
adaptarem ao novo 
padrão de plugues e 
tomadas NBR 14136, 
a partir de 1 ° de 

1 1 

[arteiro de 2010. 

,' 
1 
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UN 5 
1 LIBELL 

PRESS SIDE 

Indicação da 
voltagem no cordão 
de alimentação 

49 Bebedouro elétrico 
conjugado - Duas 
colunas - (BB1) 
Bebedouro elétrico 
conjugado, tipo 
pressão, com 2 
colunas, acessível, 
com 

1 

640,00 3.200,00 

i·J 

t 

capacidade 
aproximada de 6 
litros por hora ( 40 
pessoas/h aprox.) e 
certificado pelo 
INMETRO. 

Dimensões e 
tolerâncias: 

Altura: 960rnrn 

Altura parte 
conjugada: 650mm 

Largura: 660mm 

Profundidade: 
291mm 

Tolerância: +/-10% 

Características 
construtivas: 

Pia em aço inox AISI 
304 polido, bitola 24 
(0,64mrn de 
espessura), com 
quebrajato. 

Gabinete em aço inox 
AISI 304. 

Torneira: em latão 
cromado de suave 
acionamento, com 
regulagem de jato, 

sendo 2 (duas) 
torneiras de jato 
inclinado para boca e 
01 (uma) torneira em 
haste para copo. 

Reservatório de água 

... ,,·· '1 '/ ;o 



em aço inox AISI 304, 
bitola 20 (0,95mm de 
espessura, 

com serpetina 
(tubulação) em cobre 

1 

(0,50mm de parede) 
externa, com 

isolamento em 
poliestireno 
expandido. 

Filtro de carvão 
1 ativado com vela 1 

sintetizada. 

Termostato com 
controle automático 
de temperatura de 4° 
a 15ºC 

1 Compressor de 1/10 
de HP, com gás 
ecológico. 

Protetor térmico de 
sistema 
( desligamento 
automático em caso 
de 

superaquecimento do 
sistema). 

Dreno para limpeza 
da cuba. 

1 
Ralo sinfonado que 

1 

1 
! 

barra o mau cheiro 
1 

1 

proveniente do 
1 esgoto. 

1 
1 

1 
Voltagem: 

1 
compatível com todas 
as regiões brasileiras. 

Capacidade 
1 aproximada: 6 litros 

1 

1 

por hora (40 

1 

/pessoas/h aprox.). 
1 1 1 1 

Não possuir cantos 
vivos, arestas ou 
quaisquer outras 
saliências cortantes 
ou perfurantes de 
modo a não causar 
acidentes. 
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O bebedouro deve 
ser acessível, em 
conformidade à NBR 
9050/2005, no que 
couber. 

Produto de 
certificação 
compulsória, o 
equipamento deve 
possuir selos 

INMETRO, 
comprobatórios de 
conformidade com a 
legislação vigente, 
inclusive com 
eficiência 
bacteriológica 
"APROVADO". 

O gás a ser utilizado 
no processo de 
refrigeração não 
poderá ser prejudicial 
à camada de ozônio, 
conforme protocolo 
de Montreal de 1987; 
Decreto Federal nº 
99.280 de 07 /06/90, 
Resolução Conama nº 
13 de 1995, Decreto 
Estadual nº 41.269 de 
10/03/97 e Resolução 
Conama nº 267 de 
2000. É desejável e 

1 

preferencial que o gás 

1 
refrigerante tenha 

1 

baixo índice GWP 
("Global Warming 
Potential" - Potencial 
de Aquecimento 
Global), conforme o 
Protocolo de Kyoto 
de 1997 e Decreto 
Federal nº 5445 de 
12/05/05,devendo 

1 

nesta opção utilizar o 
gás refrigerante 

1 ! 

1 

11R600a11• 

Dimensionamento e 

1 
robustez da fiação, 

1 

plugue e conectores 
elétricos 

1 compatíveis com a 

1 

corrente de operação, 

1 

estando de acordo 
/ com a 

I\ /. /" ") . \.- 
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determinação da 
portaria Inmetro nº 
185, de 21 de julho de 
2000, que determina a 
obrigatoriedade de 
todos os produtos 
eletroeletrônicos se 
adaptarem ao novo 
padrão de plugues e 
tomadas NBR 14136, 
a partir de 1 ° de 
janeiro de 2010. 

Indicação da 
voltagem no cordão 
de alimentação. 

1 

1 52 Aparelho de Ar ECOBLU - UN 5 1.190,00 5.950,00 Condicionado Split EBE(I)12QF 
12.000 BTUS Tipo 1 - 
12.000 BTUS 

Modelo Split High 

1 
Wall 

1 1 1 1 

1 1 Tipo de ciclo 1 
1 1 

1 1 Quente/Frio 

Cor Branco 

ENCE No mínimo D 

1 

Filtro de Ar Anti- 
bactéria 

1 
Vazão de Ar No 
mínimo 1.150 m3/h 

1 Controle remoto Sim 

1 Termostato Digital 
1 

1 Funções Sleep e 1 

Swing 

Voltagem 220 V 

1 

1 

1 

1 1 1 1 
1 1 TOTAL 

126.172,50 1 

Após rodadas de lances, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação direta 
com as licitantes de melhores ofertas, obteve-se o resultado acima descrito. Os itens 
011, 024 e 058 não tiveram nenhuma empresa interessada, ficando assim 
considerados DESERTOS. As 12:20h (doze hora e vinte minutos), quando encerrou 
se a rodada de lances, algumas empresas retiraram-se da sessão, recursando ao 
direito de interposição de recursos, aceitando todos os atos desta ata, conforme 
avisado no inicio da s~ssão. Dando-se continuidade ao certame licitatório, foi 
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' solicitado as e1ttpresas participantes e consideradas vencedoras: CLAUDINA 
COMIRAN ME, TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP, 
ISMAEL HENZ -ME, ROMAZE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 
COMPUTADORES LTDA - EPP, ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA, CENTRO 
OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, RCM AR 
CONDICIONADO EIRELI - ME, J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMATICA EIRELI, INDUSTRIAL MULLER E PRÉ-MOLDADOS LTDA - 
ME, BELINKI E SOUZA LTDA - ME, DIGITO INFORMATICA LTDA -ME, 
SERGIO SCHMITZ MOVEIS EPP, M J GAMBETTA SOLUÇÕES INDUSTRIAIS 
-ME, ITAMAR LUIS GUIMARÃES-ME, NORMELIA LOTTERMANN - EPP, em 
conformidade com o constante acima, conforme critérios estabelecidos no Edital para 
apresentar o envelope de nº 02 (dois) - contendo os documentos de Habilitação. Que 
após terem sido rubricados pela pregoeira, equipe de apoio e licitante participante, 
foi constatado que o mesmo estava em consonância com o estabelecido no Edital 
deste procedimento licitatório e por consequência, as referidas empresas foram 
consideradas HABILITADAS. No curso do Presente procedimento licitatório, a 
empresa ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA solicitou para acompanhar a entrega 
do item 003 - Colchonete para Repouso (C03) Descrição: • Colchonete de lâmina de 
espuma flexível de poliurettmo para uso infantil, certificado pelo INMETRO e em 
confornzidade com a norma ABNT NBR 13579-1 11 Dimensões: • Comprimento: 185cm; • 
Largura: 65cm; • Espessura: 05cm. Características: 
• Revestimento em material têxtil plastificado, "atóxico", ref "CORINO", na cor AZUL 
REAL, impermeável, com acabamento em costura simples e acabamento em cadarço 
impermeável; • Espuma com densidade nominal Kg/m3: D-20. Norma ABNT NBR 8537, 
onde a empresa NORMELIA LOTTERMANN foi ganhadora. No decorrer do 
presente procedimento não foi apresentado nenhuma impugnação ou recurso quanto 
a resultado, havendo renúncia expressa de prazo por parte da licitante participante. 
A pregoeira em decorrência do resultado, ADJUDICA o objeto deste procedimento 
licitatório, em favor das empresas CLAUDINA COMIRAN ME, pessoa jurídica, 
inscrita no CNPJ 17.281.091/0003-45, situada na Rua Belém, 2574, centro, município 
de Realeza, estado do Paraná, TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO 
EIRELI - EPP, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 27.821.705/0001-26, situada na Av. 
Leitão da Silva, 765, sala 302, Gurijica, município de Vitória, estado do Espírito Santo, 
ISMAEL HENZ -ME, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 04.926.714/0001-86, situada 
na Rua Francisco Debortoli, 630, município de São Jorge do Oeste, estado do Paraná, 
ROMAZE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA - EPP, 
pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ 07.315.550/0001-49, situada na rua Manaus, 
2539, Cancelli, município de Cascavel, estado do Paraná, ELETROMÁQUINAS 
ASTEC LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 02.995.568/0001-15, situada na Rua 
Castro Alves, 121, sala 01, município de Dois Vizinhos, estado do Paraná, CENTRO 
OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, pessoa 
jurídica, inscrita no CNPJ 73.334.476/0001-32, situada na Rua Prudente de Moraes, 
855, centro, município de Dois Vizinhos, estado do Paraná, RCM AR 
CONDICIONADO EIRELI - ME, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 27.720.686/0001- 
41, situada na Rua Tertuliano de Andrade, 12, Ponte do Imaruí, município de 
Palhoça, estado de Santa Catarina, J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMATICA EIRELI, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 30.915.834/0001-98, 
situada na Rua Jorge Lacerda, 1100, sala 03, centro, município de São José do Cedro, 
estado de Santa Catarina, INDUSTRIAL MULLER E PRÉ-MOLDADOS LTDA - 
ME, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 05.787.626/0001-03, situada na Rua Porto 
Alegre, esquina com a PR281, bairro industrial, município de Planalto, estado do 
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• 
Paraná, BELINK;.' E SOUZA LTDA - ME, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 
08.831.603/0001-47, situada na Rua Tenente Camargo, 1015, Presidente Kennedy, 
município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, DIGITO INFORMATICA LTDA 
-ME, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 00.061.511/0001-13, situada na rua Castro 
Alves, 2161, centro, Município de Cascavel, estado do Paraná, SERGIO SCHMITZ 
MOVEIS EPP, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 03.922.592/0001-97, situada na Av. 
Rio Grande do Sul, centro, 1236, município de Planalto, estado do Paraná, M J 
GAMBETT A SOLUÇÕES INDUSTRIAIS -ME, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 
22.572.455/0001-14, situada na Rua Rio Grande do Sul, 402, B. JD. Porto Alegre, 
município de Toledo, estado do Paraná, ITAMAR LUIS GUIMARÃES - ME, pessoa 
jurídica, inscrita no CNPJ 10.945.773/0001-02, situada na Av. Vereador Valmir 
Antonio Alexandre, 277, sala 01, município de Boa Esperança do Iguaçu, estado do 
Paraná e NORMELIA LOTTERMANN - EPP, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 
20.132.150/0001-66, situada na Rua Planalto, 2100, distrito industrial, município de 
Três de Maio, estado do Rio Grande do Sul, classificadas em 1 º lugar para o 
fornecimento do objeto em sua totalidade, conforme classificação da tabela acima, 
pertinente a seleção de sociedade empresária especializada visando à aquisição 
equipamentos, mobília, eletrodomésticos e louças destinadas ao Centro de Educação 
Infantil Estação do Aprender do Município de Planalto - PR conforme edital de 
licitação e propostas de preço das licitantes. Pela pregoeira foi informado aos 
interessados que o presente processo será encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal 
para HOMOLOGAÇÃO, e demais atos inerentes a esta licitação.Nada mais havendo 
a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira, pelos membros 
da Equipe de Apoio e representante da licitante., 
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,C ZA AU USTO /1 JEANE MARIA DE 
_) SOARES . SOUZA 

Equipe de Apoio ( /Equipe de Apoio 
066.452.549-03 / 675.443.399-04 -~·....,.. 

/ 
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CARLA S. R. 
MALINSKI 
Pregoeira 

068.626.699-40, 
/ 
/ 

FERNANDA SCHERER 
MARZEC 

Equipe de Apoio 
083.050.509-12 

, 
}" / / I / 

r-i» 

/, 

' ·l~. 
/'•--..~- 

c.. , __ "1 
1 

75 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO 
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2018 

OBJETO: Seleção de sociedade empresana especializada visando à aquisição 
equipamentos, mobília, eletrodomésticos e louças destinadas ao Centro de 
Educação Infantil Estação do Aprender do Município de Planalto - PR, a 
classificação ficou a seguinte: 

AC MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI 

2 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

Até 30ppm 
Resolução (máxima) em dpi: 
Até 2400x600 em dpi 
Duplex sim 
Capacidade da bandeja de papel 250 folhas 
Interfaces USB de alta velocidade, Ethernet, 
Wireless 802.11 b/g/n 
Emulação PCL6 
Volume máximo de ciclo mensal 10.000 
páginas 
Tempo de impressão da primeira página 
Menos de 8,5 segundos 
Memória Padrão MB 
Memória Opcional Não 
Dimensões do Equipamento com caixa 
44,2 x 28,7 x 50,3 cm 
Interface da face embutida 
Wireless 
Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet 
Configuração de Impressão 
Economia de toner, impressão N em 1, 
marca d'água, impressão de pôster, 
impressão de documentos de identidade, 
perfis de impressão, perfis de impressão 
personalizados, impressão de folhetos 
Visor LCD 1 linha 
Processador 266 MHz 
Modo Toner Save Sim 
Tipos de Papel 
Comum, fino, espesso, mais espesso, 
reciclado, bond, etiquetas e envelopes 
Tamanhos do Papel A5 até Ofício 
Gramatura de Papel 
Bandeja padrão 60 a 105 g/m2 Entrada 
manual 60 a 163 g/m2 

Certificação Energy Star Sim 
Consumo de Energia: Printing J Standy-by / 
Sleep 
468W / 58W / 0.8W 
Dimensões do Equipamento sem caixa 
36,6 x 36,1 x 18,3 cm 
Peso do Equipamento sem caixa 6,8kg 

1 Peso do Equipamento com caixa 7,9kg 
Compatibilidade com Dispositivos Móveis 
AirPrint, Google Cloud Print, Brother 
iPrint&Scan, Cortado Workplace, Wi-Fi 
Direct® 
Ciclo Mensal Recomendado 
2.000 páginas 
Sistemas Operacionais Compatíveis 

1 
1 

Windows Sim 
1 

Mac Sim 
Conteúdo da Caixa 
Guia de Configuração Rápida e Manual do 
Usuário 
Sim 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

Equipamento 
HL-L2360DW 
Conjunto de Cilindros 
Unidade de cilindro (12000 páginas) 
CD-Rom 
Instalação 
Cart. de Toner Preto 
Cartucho de toner inicial (700 páginas) 

3 1 15 Mesa de Trabalho (M6) Mesa para 2.135,00 Classificado 
professor, em tampo 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, 

1 seguido pelo processo de pintura 
eletrostática com tinta híbrida de epóxi com 
poliéster em pó, com secagem em estufa. 
Deverão possuir duas gavetas com rodízios 
em metal, e travamento lateral para 
segredo. Bandeira frontal em melamina com 
altura final de 50cm, com bordas 
arredondadas em perfil de PVC , e 
acabamento em fita de PVC. 
Dimensões: 
Altura da mesa: 75 cm 
Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 e 

3 1 31 Liquidificador industrial capacidade de 8L 1.800,00 Classificado 
(LQ1) Liquidificador industrial de 8 litros, 
fabricado em conformidade com a Norma 
Regulamentadora do Ministério do Trabalho 
e Emprego NR12 - Segurança no Trabalho 

1 
1 

em Máquinas e Equipamentos. 1 
1 Capacidade: 
1 

Copo com capacidade útil de 8 litros. 
Características construtivas: 
Copo removível confeccionado em chapa de 
aço inox, em peça única, sem 

1 

soldas, com espessura de 1 mm. 
Flange do copo em material plástico 

1 
1 injetado, em cor clara. 

Alças em aço inox, espessura de chapa de i 
1,25mm, com bordas rebatidas para 
o lado interno e soldadas em toda extensão 
de modo a não haver retenção de resíduos. 
Fixação das alças ao copo com soldas lisas, 

1 

uniformes e sem frestas de modo a evitar o 
acúmulo de resíduos. 
Tampa do copo em aço inox, espessura 
mínima de chapa de 0,6mm, com dobras 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

estruturais que permitam a limpeza interna. 
Gabinete do motor em aço inox, espessura 
mínima de chapa de 0,6mm, flange superior 
e ao da base em material plástico injetado, 
em cor clara. Dreno da flange posicionado 
de modo a não haver entrada de líquidos no 
gabinete do motor. 
Sapatas antivibratórias em material 
aderente. 
Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo 
da faca e pino elástico de tração da faca em 
aço inox. 
O conjunto formado pelas facas, eixo e 
elementos de fixação deve ser removível 
para limpeza, sem a necessidade de 
utilização de ferramentas. 
Flange de acoplamento do motor, pinos de 
tração e elementos de fixação em aço inox. 
Interruptor liga/desliga. 
Interruptor para pulsar. 
Motor monofásico de Yi HP. 
Dimensionamento e robustez da fiação, 
plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação. 
Voltagem do aparelho: comutável 11 O V/ 
220 V por meio chave comutadora. 
Indicação da voltagem na chave 
comutadora. 
Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 
mm de comprimento. 

3 1 53 Televisão de LCD 32" com entrada para 13.020,00 Classificado 
HDTV e USB (TV) Digital Crystal Clear para 
detalhes profundos e nitidez 
Tela LCD HD com resolução de 1366x768p 
28,9 bilhões de cores 
Taxa de contraste dinâmico de 26000: 1 
lncredibe surround 
Potência de áudio de 2x15W RMS 
Duas entradas HDMI para conexão HD 
totalmente digital em um único cabo Easy 
Link: controle fácil da TV e dispositivo 

1 conectado por HDMI CEC 
Entrada para PC para usar a TV como 
monitor de computador 
Conversos TV digital interno 
Dimensões: 
Altura: 54,40 cm 
Largura: 80,90 cm 
Profundidade: 9,20 cm 
Peso: 18Kg 

4 1 1 MESA Mesa retangular monobloco, com 11.250,00 Classificado 
bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, 
com estruturas retangulares em aço 
50x30mm parede 1,2. O tampo 
confeccionado em MDF de 15mm com re- 

1 engrosso de 3 Omm, revestido em sua face 

' (. 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

superior em laminado melamínico pós 
formável de 0,6mm de espessura na cor 
salmão (referência L 148), acabamento de 
superfície texturizado e encabeçamento de 
fita de bordo em PVC branco. Acabamento 
da face inferior em laminado melamínico 
branco brilhante. A fixação do tampo será 
por meio de parafusos auto-atarrachantes 
de 2 W' x 3/16" A estrutura em aço de 
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. 

4 1 4 CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO Cadeira alta 3.840,00 Classificado 
de alimentação infantil dobrável, em 
conformidade com a ABNT NBR 15991- 
1 :2011 Cadeiras altas para crianças Parte 1: 
Requisitos de segurança, e ABNT NBR 
15991-2:2011 Cadeiras altas para crianças 
Parte 2: Métodos de ensaio. Dimensões: 
Proteção lateral: mínimo de 140 mm, 
medidos do topo da proteção lateral à 
superfície do assento (medições realizadas 
conforme item 6.12 da ABNT NBR 15991-2); 
Altura do encosto: mínima de 250 mm, 
medidos na posição vertical (medições 
realizadas conforme item 6.9.2 da ABNT 
NBR 15991-2). 
Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 
mm. 12 Obs.: Nos casos em que o encosto 
da cadeira possua ângulo menor que 60° 
em relação à horizontal (medição realizada 
conforme item 6.9.1 da ABNT NBR 15991- 
2), o comprimento mínimo do encosto deve 
ser de 400 mm (medição realizada conforme 

1 

item 6.9.3 da ABNT NBR 15991-2). 
Características: 

' 
Cadeira dobrável, com estrutura tubular de 
seção circular em aço carbono; Assento e 
encosto acolchoados com espuma revestida 
de lona vinílica laminada com tecido; 
Braços ou dispositivo para proteção lateral; 
Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na 
cor BRANCA, removível ou articulada; 
Apoio para os pés em (PP) polipropileno 
injetado, removível ou articulado; 
Sapatas antiderrapantes. A cadeira pode 
alternativamente ser dotada de dois 

1 
rodízios, desde que estes possuam freios; 
Cinto tipo suspensório; 
Pintura dos elementos metálicos em tinta ! 

1 

em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, 
brilhante, polimerizada em estufa, espessura 
mínima de 40 micrometros na cor CINZA. 

4 1 27 Fogão industrial 06 bocas com queimadores 5.600,00 Classificado 
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duplos e forno de câmara com Fogão 
industrial central de 6 bocas com forno e 
torneiras de controle em dois lados opostos, 
fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), 
alimentado por GLP (gás liquefeito de 
petróleo) ou gás natural, e com queimadores 
dotados de dispositivo supervisor de chama. 
O tamanho das bocas será de 30x30cm e 3 
queimadores simples sendo 3 queimadores 
duplos e/ chapa ou banho maria e e/forno. 4 
pés em perfil L de aço inox e sapatas 

1 

reguláveis constituídas de base metálica e 
ponteira maciça de material polimérico, 
fixadas de modo que o equipamento fique a 
aproximadamente 50 mm do piso. 
Dimensões: 83x107x84 cm (AxlxP) 

4 1 28 Fogão de 04 bocas de uso doméstico - linha 950,00 Classificado 
branca (FG2) Volume do forno: 62,3 litros 
Classificação Energética: Mesa/ forno: NB 
Mesa: 
Queimador normal (1, 7 kW):3 
Queimador família (2 kW): 1 
Forno: 
Queimador do forno 2,4 
Dimensões aproximadas: 87x 51x 63 cm 
(AxlxP) 
Peso aproximado: 28,4 Kg 

4 1 32 Liquidificador semi-industrial capacidade de 840,00 Classificado 
2L (LQ2) Liquidificador com 2 Velocidades 
com Função Pulsar 
Capacidade para Triturar Gelo 
Capacidade: 
Copo com capacidade útil de 2 litros. 
Características construtivas: 
Copo removível, confeccionado em chapa 
de aço inox, em peça única, sem 
soldas, com espessura de 1 mm. 
Flange do copo em material plástico 
injetado, em cor clara. 
Alças em aço inox, espessura de chapa de 
1,25mm, com bordas rebatidas para 
o lado interno e soldadas em toda extensão 
de modo a não haver retenção de resíduos. 
Fixação das alças ao copo com soldas lisas, 
uniformes e sem frestas de modo a evitar o 
acúmulo de resíduos. 
Tampa do copo em aço inox, espessura 
mínima de chapa de 0,6mm, com dobras 
estruturais que permitam a limpeza interna. 
Gabinete do motor em aço inox, espessura 
mínima de chapa de 0,6mm, flange superior 1 , e ao da base em material plástico injetado, 
em cor clara. Dreno da flange posicionado 
de modo a não haver entrada de líquidos no 
gabinete do motor. 
Sapatas antivibratórias em material 

•. r,.··"' r 
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aderente. 
Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo 
da faca e pino elástico de tração da faca em 
aço inox. 
O conjunto formado pelas facas, eixo e 
elementos de fixação deve ser removível 
para limpeza, sem a necessidade de 
utilização de ferramentas. 
Flange de acoplamento do motor, pinos de 
tração e elementos de fixação em aço inox. 
Interruptor liga/desliga. 
Interruptor para pulsar. 
Motor monofásico de Y:, H P. 
Dimensionamento e robustez da fiação, 
plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação. 
Voltagem do aparelho: comutável 11 O V/ 
220 V por meio chave comutadora. 
Indicação da voltagem na chave 
comutadora. 
Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 
mm de comprimento. 

4 1 35 Batedeira planetária (BT1) Batedeira 5.970,00 Classificado 
planetária de aplicação semi-industrial, com 
capacidade para 5 litros, fabricada em 
conformidade com a Norma 
Regulamentadora do Ministério do Trabalho 
e Emprego, NR 12 - Segurança no Trabalho 
em Máquinas e Equipamentos. 
Dimensões e tolerância: 
Largura: 240mm; 
Profundidade: 350mm; 
Altura: 420mm; 
Tolerância: +/- 15% 
Características construtivas: 
Estrutura ou suporte para o motor em aço, 
com fino acabamento em pintura 
epóxi. 
Cuba em aço inox. 
Cabeçote basculante com trave para facilitar 
a remoção da cuba para 
higienização. 
Sistema de engrenagens helicoidais. 
Com quatro níveis de velocidade. 
Movimento planetário. 
Sistema de troca de velocidade progressiva 
com polia variadora. 
Com batedor para massas leves, massas 
pesadas e batedor globo. 
Chave liga/desliga e chave seletora de 
velocidade. 
Manipula trava/destrava. 
Com os seguintes acessórios inclusos: 
1 tacho em aço inox, com capacidade para 5 
litros; 
1 batedor para massas leves; 
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1 batedor plano para massas pesadas; 
1 batedor globo para claras, etc. 
Frequência: 50/60hz. 
Potência: 500wats. 
Voltagem: 110 ou 220V (monofásica). 

4 1 39 Purificador de água refrigerado (PR) 2.845,00 Classificado 
Purificador/bebedouro de água refrigerado, 
com selos INMETRO, 
comprobatórios de conformidade com a 
legislação vigente. 
Capacidade: 
Armazenamento de água gelada: de 2,5 a 
2,8 litros. 
Atendimento: mínimo de 30 pessoas 
Características gerais: 
Constituído de: 
Sistema de tratamento através de elementos 
filtrantes que removem os 
particulados da água e o cloro livre. 
Compressor interno com gás refrigerante 
conforme legislação vigente. 
Botão de acionamento automático do tipo 
fluxo contínuo, com regulagem 
para diferentes níveis de temperatura 
(natural, fresca ou gelada) ou torneira. 
Bica telescópica ou ajustável para 
recipientes de diversos tamanhos. 
Câmara vertical de filtragem e purificação. 
Corpo em aço inox ou aço carbono com 
tratamento anticorrosivo e 
acabamento em pintura eletrostática a pó. 

1 

Painel frontal em plástico ABS de alta 
resistência com proteção UV. 

1 Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ hora. 
1 Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a 

(0,3 kgf/cm2 à 4 kgf/cm2). 

Temperatura de trabalho: 03 à 40° C. 
Componentes para fixação e instalação: 
- canopla; conexões cromadas; buchas de 
fixação S8; parafusos; redutor de 
vazão; adaptadores para registro: flexível e 
mangueira. 
Produto de certificação compulsória, o 
equipamento deve possuir selos 
INMETRO, comprobatórios de conformidade 
com a legislação vigente, inclusive, com 
eficiência bacteriológica "APROVADO". 
O gás a ser utilizado no processo de 
refrigeração não poderá ser prejudicial à 
camada de ozônio, conforme protocolo de 

i Montreal de 1987; Decreto Federal nº99.280 
1 

de 07/06/90, Resolução Conama nº 13 de 

1 
1995, Decreto Estadual nº41.269 de 
10/03/97 e Resolução Conama nº 267 de 
2000. É desejável e preferencial que o gás 
refrigerante tenha baixo índice GWP 

fk,(tTlU / 
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("Global Warming 
Potential" - Potencial de Aquecimento 
Global), conforme o Protocolo de Kyoto de 
1997 e Decreto Federal nº 5445 de 
12/05/05, devendo nesta opção utilizar o gás 
refrigerante "R600a". 
Dimensionamento e robustez da fiação, 
plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação, 
estando de acordo com a 
determinação da portaria I nmetro nº 185, de 
21 de julho de 2000, que determina a 
obrigatoriedade de todos os produtos 
eletroeletrônicos se adaptarem ao novo 
padrão de plugues e tomadas NBR 14136, a 
partir de 1 ° de janeiro de 201 O. 
Indicação da voltagem no cordão de 
alimentação 

4 1 49 Bebedouro elétrico conjugado - Duas 4.050,00 Classificado 
colunas - (881) Bebedouro elétrico 
conjugado, tipo pressão, com 2 colunas, 
acessível, com 
capacidade aproximada de 6 litros por hora 
(40 pessoas/h aprox.) e certificado pelo 
INMETRO. 
Dimensões e tolerâncias: 
Altura: 960mm 
Altura parte conjugada: 650mm 
Largura: 660mm 
Profundidade: 291 mm 
Tolerância: +/-10% 
Características construtivas: 
Pia em aço inox AISI 304 polido, bitola 24 
(0,64mm de espessura), com quebrajato. 
Gabinete em aço inox AISI 304. 
Torneira: em latão cromado de suave 
acionamento, com regulagem de jato, 
sendo 2 (duas) torneiras de jato inclinado 
para boca e 01 (uma) torneira em haste para 
copo. 
Reservatório de água em aço inox AISI 304, 
bitola 20 (0,95mm de espessura, 
com serpetina (tubulação) em cobre 
(0,50mm de parede) externa, com 
isolamento em poliestireno expandido. 
Filtro de carvão ativado com vela 
sintetizada. 
Termostato com controle automático de 
temperatura de 4° a 15°C 
Compressor de 1 /1 O de H P, com gás 
ecológico. 
Protetor térmico de sistema (desligamento 
automático em caso de 
superaquecimento do sistema). 
Dreno para limpeza da cuba. 
Ralo sinfonado que barra o mau cheiro 
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proveniente do esgoto. 
Voltagem: compatível com todas as regiões 
brasileiras. 
Capacidade aproximada: 6 litros por hora 
(40 pessoas/h aprox.). 
Não possuir cantos vivos, arestas ou 
quaisquer outras saliências cortantes ou 
perfurantes de modo a não causar 
acidentes. 
O bebedouro deve ser acessível, em 
conformidade à NBR 9050/2005, no que 
couber. 
Produto de certificação compulsória, o 
equipamento deve possuir selos 
INMETRO, comprobatórios de conformidade 
com a legislação vigente, inclusive com 
eficiência bacteriológica "APROVADO". 
O gás a ser utilizado no processo de 
refrigeração não poderá ser prejudicial à 
camada de ozônio, conforme protocolo de 
Montreal de 1987; Decreto Federal nº 
99.280 de 07/06/90, Resolução Conama nº 
13 de 1995, Decreto Estadual nº 41.269 de 
10/03/97 e Resolução Conama nº 267 de 
2000. É desejável e preferencial que o gás 
refrigerante tenha baixo índice GWP 

1 

("Global Warming Potential" - Potencial de 
Aquecimento Global), conforme o Protocolo 
de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 
de 12/05/05, devendo nesta opção utilizar o 
gás refrigerante "R600a". 
Dimensionamento e robustez da fiação, 
plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação, 
estando de acordo com a 
determinação da portaria lnmetro nº 185, de 
21 de julho de 2000, que determina a 
obrigatoriedade de todos os produtos 
eletroeletrônicos se adaptarem ao novo 
padrão de plugues e tomadas NBR 14136, a 
partir de 1 ° de janeiro de 201 O. 
Indicação da voltagem no cordão de 
alimentação. 

4 1 70 Impressora Multifuncional Jato de Tinta 12.500,00 Classificado 
sistema de tanque de tinta. Impressão: 

1 

Resolução máxima de impressão: 5760 x 
1440 dpi: Velocidade de impressão: 33 ppm 
em preto e 15 ppm em cores; Scanner: 
Resolução máxima: 1200 x 2400 dpi; 
Profundidade de bit monocromático: 48-bit 
interna(24-bit externa); 
Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 
cm; 
Velocidade de digitalização: 2.4 

1 ms/linha(mono) 9.5 ms/linha(cor). 
1 Sistema de fax; Impressão por Dispositivo 
i 
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Móvel; Tamanhos de papel: A4, A5, A6, 85, 
10x15cm(4x6pol.), 13x18cm(5x7pol.), 16:9 
wide, 100x148mm Envelopes: #10(4 1/8x9 
1/2pol.), DL(110x220mm), C6(114x162mm) 
Meia Carta(5 1/2x8 1/2pol.), 
13x20cm(5x8pol. ), 20x25cm(8x1 Opol). 
Capacidade de entrada de papel: 100 folhas 
de papel A4; 
Capacidade de bandeja de saída: 
30 folhas de papel A4. 
Visor de LCD; Software; Interfaces de 
Comunicação: USB 2.0 de alta 
velocidade/wi-fi/Ethernet; Voltagem: Bivolt; 
Cor do produto: Preto. 
Número de garrafas de tintas: 4. 
INCLUI: Garrafas de tinta preto e 
coloridos, CD de instalação, Cabo de 
Alimentação, Cabo de 
Telefone, Cabo USB. 

5 1 2 BANCO Banco retangular monobloco, com 11.880,00 Classificado 
bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.40, 
com estruturas retangulares em aço 
50x30mm parede 1,2. O tampo 
confeccionado em MDF de 15 mm com re- 
engrosso de 30 mm, revestido em sua face 
superior em laminado melamínico pós 
formável de 0,6mm de espessura na cor 
lbiza (referência L 156), acabamento de 
superfície texturizado e encabeçamento de 
fita de bordo em PVC branco. Acabamento 
da face inferior em laminado melamínico 
branco brilhante. A fixação do tampo é por 
meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 
W' x 3/16" A estrutura em aço com pintura 
eletrostática de tinta epóxi em pó, na cor 
branca fosca, polimerizada em estufa. Kit 

1 Mobiliário 7 Ponteiras de acabamento em 
polipropileno na cor branca, fixado á 
estrutura através de encaixe. 

5 1 7 PLACA DE TATAME EM EVA Tatame em 6.200,00 Classificado 
placas intertravadas de E.V.A. (etileno- 
acetato de vinil) com bordas de 
acabamento. Dimensões: 
Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm 
Espessura: 20 mm 
Características: 
Placas de tatame intertravadas e bordas de 
acabamento, confeccionadas em E.V.A. 
(100%), atóxicas, com superfície 
texturizada, siliconizada, antiderrapante e 
lavável; 
Densidade entre 150 e 180 gramas por 
centímetro cúbico; 
Cada peça deve ser fornecida em conjunto 
com uma borda de acabamento. 

1 Os encaixes devem proporcionar a junção 

'r {. 
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perfeita das peças; 
As arestas de bordas e placas devem ser 
uniformes, com corte preciso a 90º em 
relação ao plano da superfície, isentas de 
rebarbas e falhas. 

5 1 42 Máquina de lavar roupa capacidade de 8kg 2 390,00 Classificado 
Capacidade de roupa seca: 8Kg 
Consumo de energia: 0.24 kWh (11 OV) / 
0.25 kWh (220V) 
Consumo de energia mensal: 8.16 kWh/mês 
(11 OV) I 7.83 kWh/mês (220V) 
Cor: branca 
Potência: 550.0 W (110/220V) 
Rotação do Motor - Centrifugação: 750 rpm 
Dimensões aproximadas: 103,5x62x67cm 
(AxLxP) 
Peso aproximado: 40,5Kg 

5 1 63 Telefone sem fio Telefone sem fio, 960,00 Classificado 
fabricação brasileira com identificador de 
chamadas, base auricular, cabos e 
carregadores, 1 O números de remarcação 
rápida, relógio com alarme, baterias 
recarregáveis de níquel metal hídrico 
tamanho AAA, 
Visor iluminado para fácil atendimento, 
capacidade mínima de 50 números, 16 
horas de uso continuo, tamanho: 1.4 
polegadas/3,5 cm 

6 1 55 Projetor Multimídia Características: 13.380,00 Classificado 
3.000 ANSI Lumens 
Painel 
Windows PC/Mac PC 
HDMI, USB, Vídeo Composto, Super Video 
Voltagem Bivolt 
Projetor X123PH OLP; Cabo de alimentação 
CA; Bateria para controle remoto; Guia 
rápido; Controle remoto; Cartão de 
Segurança; Guia do Usuário (CD-ROM); 
Cabo VGA 
Dimensões aproximadas do produto (cm) 
9x31,5x22cm 
Lente de Projeção, lens tipo de foco manual, 
manual zoom, lens mínimo Abertura F / 
2.41, abertura máxima da objectiva F / 2.55, 
comprimento focal mínimo 21,79 milímetros, 
distância focal máxima 23,99 milímetros, 
mínimo diagonal tamanho da imagem 23", 
máxima diagonal tamanho da imagem 25 
pés, distância mínima de projeção 39,37", 
distância máxima de projeção 39,04 pés, 
1 .1 x Zoom óptico 
Tipo de lâmpada OSRAM, número de 
lâmpadas 1, Potência da lâmpada: 190W 
Modo Normal, vida da lâmpada 5000 horas 
economia, Modo de vida da lâmpada 6000 
horas 
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8 1 29 Microondas 30L - Linha Branca (MI) Forno 1.018,00 Classificado 
de microondas 
Capacidade: 
Volume útil mínimo de 30 litros, resultado do 
produto das dimensões internas da cavidade 
do equipamento. 
Características construtivas: 
Gabinete monobloco em aço galvanizado 
revestido interna e externamente com 
pintura eletrostática em pó, na cor branca. 
Iluminação interna. 
Painel de controle digital com funções pré- 
programadas. 
Timer. 
Relógio. 
Porta com visor central, dotada de puxador 
e/ou tecla de abertura. 
Dispositivos e travas de segurança. 
Sapatas plásticas. 
Prato giratório em vidro. 
Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. 
Plugue e cordão de alimentação com 
certificação INMETRO. 
Voltagem: 11 OV ou 220V ( conforme 
demanda). 
Indicação da voltagem no cordão de 
alimentação (rabicho) do aparelho. 
Selo de certificação INMETRO. 

9 1 68 Computador de mesa (Processador 13, 8gb 71.318,00 Classificado 
de memória, disco rígido de 500 gb, 
Windows 7, 8.1 ou 1 O, 64 bit, em português 
(brasil) + mouse + caixa de som + teclado 
em português+ monitor led de 19.5 ou 20 
polegadas, com ajuste de altura. Com 
Garantia de no minímo um (01) ano. 

11 1 44 Secadora de Roupas (SC) Duto de exaustão 3.990,00 Classificado 
Sistema anti-rugas 
Secagem por tombamento auto-reversível 
Seletor deb temperatura de secagem 
Seca 1 O Kg de roupas centrifugadas 
Consumo de energia: 0,2 kWh 
Voltagem: 11 OV ou 220V (não é bivolt) 
Cor: branco 
Dimensões aproximadas: 85x60x54 cm 
(AxlxP) 
Peso aproximado: 30Kg 

14 1 50 Aparelho de Ar Condicionado Split 30000 76.560,00 Classificado 
BTU, s (AR 1) Tipo 1 - 30. 000 BTUS 
Modelo Split High Wall 
Tipo de ciclo Quente/Frio 
Cor Branco 
ENCE No mínimo D 
Filtro de Ar Anti-bactéria 
Vazão de Ar No mínimo 1.150 m3/h 

~ \_,'\j'{\ o.,'(\ 0..0..., 
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Controle remoto Sim 
Termostato Digital 
Funções Sleep e Swing 
Voltagem 220 V 

AIRTON LUIZ LIBARDI 

9 Classificado 

11 11 150 !Aparelho de Ar Condicionado Split 30000 \76.480,00 
BTU's (AR1) Tipo 1 - 30.000 BTUS 
Modelo Split High Wall 
Tipo de ciclo Quente/Frio 
Cor Branco 
ENCE No mínimo D 
Filtro de Ar Anti-bactéria 
Vazão de Ar No mínimo 1.150 m3/h 
Controle remoto Sim 
Termostato Digital 
Funções Sleep e Swing 
Voltagem 220 V 

11 11 152 !Aparelho de Ar Condicionado Split 12.000 17.225,00 
BTUS Tipo 1 - 12.000 BTUS 
Modelo Split High Wall 
Tipo de ciclo Quente/Frio 
Cor Branco 
ENCE No mínimo D 
Filtro de Ar Anti-bactéria 
Vazão de Ar No mínimo 1.150 m3/h 
Controle remoto Sim 
Termostato Digital 
Funções Sleep e Swing 
Voltagem 220 V 

51 !Aparelho de Ar Condicionado Split 18.000 118.640,00 
BTUS Tipo 1 - 18.000 BTUS 
Modelo Split High Wall 
Tipo de ciclo Quente/Frio 
Cor Branco 
ENCE No mínimo D 
Filtro de Ar Anti-bactéria 
Vazão de Ar No mínimo 1.150 m3/h 
Controle remoto Sim 
Termostato Digital 
Funções Sleep e Swing 
Voltagem 220 V 

Classificado 

Classificado 

BELINKI & SOUZA LTDA. 

69 llmpressora Laser Capacidade de saída de 111.890,00 
papel: 
100 folhas 
Tecnologia de impressão: 
Laser eletrofotográfico 
Velocidade máxima em preto ppm: 
Até 30ppm 
Resolução (máxima) em dpi: 
Até 2400x600 em dpi 
Duplex sim 
Capacidade da bandeja de papel 250 folhas 

Classificad 
o 
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Interfaces USB de alta velocidade, Ethernet, 
Wireless 802.11 b/g/n 
Emulação PCL6 
Volume máximo de ciclo mensal 10.000 
páginas 
Tempo de impressão da primeira página 
Menos de 8,5 segundos 
Memória Padrão MB 
Memória Opcional Não 
Dimensões do Equipamento com caixa 
44,2 x 28,7 x 50,3 cm 
Interface da face embutida 
Wireless 
Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet 
Configuração de Impressão 
Economia de toner, impressão N em 1, 
marca d'água, impressão de pôster, 
impressão de documentos de identidade, 
perfis de impressão, perfis de impressão 
personalizados, impressão de folhetos 
Visor LCD 1 linha 
Processador 266 MHz 
Modo Toner Save Sim 
Tipos de Papel 
Comum, fino, espesso, mais espesso, 
reciclado, bond, etiquetas e envelopes 
Tamanhos do Papel A5 até Ofício 
Gramatura de Papel 
Bandeja padrão 60 a 105 g/m2 Entrada 
manual 60 a 163 g/m2 

Certificação Energy Star Sim 
Consumo de Energia:Printing I Standy-by / 
Sleep 
468W / 58W I 0.8W 
Dimensões do Equipamento sem caixa 
36,6 x 36,1 x 18,3 cm 
Peso do Equipamento sem caixa 6,8kg 
Peso do Equipamento com caixa 7,9kg 
Compatibilidade com Dispositivos Móveis 
AirPrint, Google Cloud Print, Brother 
iPrint&Scan, Cortado Workplace, Wi-Fi 
Direct® 
Ciclo Mensal Recomendado 
2.000 páginas 
Sistemas Operacionais Compatíveis 
Windows Sim 
Mac Sim 
Conteúdo da Caixa 
Guia de Configuração Rápida e Manual do 

1 
Usuário 
Sim 
Equipamento 

1 HL-L2360DW 
Conjunto de Cilindros 
Unidade de cilindro (12000 páginas) 
CD-Rom 
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Instalação 
Cart. de Toner Preto 
Cartucho de toner inicial (700 páginas) 

1 1 70 Impressora Multifuncional Jato de Tinta 14.890,00 Classificad 
sistema de tanque de tinta. Impressão: o 
Resolução máxima de impressão: 5760 x 
1440 dpi: Velocidade de impressão: 33 ppm 
em preto e 15 ppm em cores; Scanner: 
Resolução máxima: 1200 x 2400 dpi; 
Profundidade de bit monocromático: 48-bit 
interna(24-bit externa); 
Área máxima de digitalização: 21,6 x 29, 7 
cm; 
Velocidade de digitalização: 2.4 
ms/linha(mono) 9.5 ms/linha(cor). 
Sistema de fax; Impressão por Dispositivo 
Móvel; Tamanhos de papel: A4, A5, A6, B5, 
10x15cm(4x6pol.), 13x18cm(5x7pol.), 16:9 
wide, 100x148mm Envelopes: #10(4 1/8x9 
1 /2pol.), DL(11 Ox220mm), C6(114x162mm) 
Meia Carta(5 1/2x8 1/2pol.), 
13x20cm(5x8pol. ), 20x25cm(8x1 Opol). 
Capacidade de entrada de papel: 100 folhas 
de papel A4; 
Capacidade de bandeja de saída: 
30 folhas de papel A4. 
Visor de LCD; Software; Interfaces de 
Comunicação: USB 2.0 de alta 
velocidade/wi-fi/Ethernet; Voltagem: Bivolt; 
Cor do produto: Preto. 
Número de garrafas de tintas: 4. 
INCLUI: Garrafas de tinta preto e 
coloridos, CD de instalação, Cabo de 
Alimentação, Cabo de 
Telefone, Cabo USB. 

2 1 52 Aparelho de Ar Condicionado Split 12.000 6.000,00 Classificad 
BTUS Tipo 1 -12.000 BTUS o 

1 Modelo Split High Wall 
Tipo de ciclo Quente/Frio 
Cor Branco 
ENCE No mínimo D 
Filtro de Ar Anti-bactéria 
Vazão de Ar No mínimo 1.150 m3/h 
Controle remoto Sim 
Termostato Digital 
Funções Sleep e Swing 
Voltagem 220 V 1 

2 1 55 Projetor Multimídia Características: 10.494,00 Classificad 
3.000 ANSI Lumens o 
Painel 
Windows PC/Mac PC 
HDMI, USB, Vídeo Composto, Super Video 
Voltagem Bivolt 
Projetor X123PH OLP; Cabo de alimentação 
CA; Bateria para controle remoto; Guia 
rápido; Controle remoto; Cartão de 
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Segurança; Guia do Usuário (CD-ROM); 
Cabo VGA 
Dimensões aproximadas do produto (cm) 
9x31,5x22cm 
Lente de Projeção, lens tipo de foco manual, 
manual zoom, lens mínimo Abertura F / 
2.41, abertura máxima da objectiva F / 2.55, 
comprimento focal mínimo 21,79 milímetros, 
distância focal máxima 23,99 milímetros, 
mínimo diagonal tamanho da imagem 23", 
máxima diagonal tamanho da imagem 25 
pés, distância mínima de projeção 39,37", 
distância máxima de projeção 39,04 pés, 
1.1 x Zoom Óptico 
Tipo de lâmpada OSRAM, número de 
lâmpadas 1, Potência da lâmpada: 190W 
Modo Normal, vida da lâmpada 5000 horas 
economia, Modo de vida da lâmpada 6000 
horas 

2 1 63 Telefone sem fio Telefone sem fio, 696,00 Classificad 
fabricação brasileira com identificador de o 
chamadas, base auricular, cabos e 
carregadores, 1 O números de remarcação 

1 rápida, relógio com alarme, baterias 
recarregáveis de níquel metal hídrico 
tamanho AAA, 
Visor iluminado para fácil atendimento, 
capacidade mínima de 50 números, 16 
horas de uso continuo, tamanho: 1.4 
polegadas/3,5 cm 

3 1 7 PLACA DE TATAME EM EVA Tatame em 5.590,00 Classificad 
placas intertravadas de EVA. (etileno- o 
acetato de vinil) com bordas de 
acabamento. Dimensões: 
Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm 
Espessura: 20 mm 
Características: 
Placas de tatame intertravadas e bordas de 
acabamento. confeccionadas em EVA. 
(100%), atóxicas, com superfície 
texturizada, siliconizada, antiderrapante e 
lavável; 
Densidade entre 150 e 180 gramas por 
centímetro cúbico; 
Cada peça deve ser fornecida em conjunto 
com uma borda de acabamento. 
Os encaixes devem proporcionar a junção 
perfeita das peças; 
As arestas de bordas e placas devem ser 
uniformes, com corte preciso a 90° em 
relação ao plano da superfície, isentas de 
rebarbas e falhas. 

3 1 56 Centrífuga Potencia 170W 1.640,00 Classificad 
Timer de 5 minutos com desligamento o 
automático 
Capacidade para 20 kg de roupas molhadas 

: ·1 
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Abertura do cesto grande 
Grade de proteção 
Porta cordão 
Cesto de inox 
Sistema de segurança 
Voltagem 11 Ov 
Cor branco 

4 1 3 COLCHONETE PARA REPOUSO 10.493,00 Classificad 
Colchonete de lâmina de espuma flexível de o 
poliuretano para uso infantil, certificado pelo 
INMETRO e em conformidade com a norma 
ABNT NBR 13579-1 11 Dimensões: 
Comprimento: 185cm; 
Largura: 65cm; 
Espessura: 05cm. 
Características: 
Revestimento em material têxtil plastificado, 
atóxico, ref. CORINO, na cor AZUL REAL, 
impermeável, com acabamento em costura 
simples e acabamento em cadarço 
impermeável; 
Espuma com densidade nominal Kg/m3: D- 
20. Norma ABNT NBR 8537 

4 1 9 QUADRO MURAL DE FELTRO Quadros 1.692,00 Classificad 
com moldura em alumínio anodizado natural o 
fosco, frisado, vista de 20x19mm 
profundidade; fundo do quadro 
confeccionado em eucatex, 1 Omm e 
acabamento em feltro verde. 
Dimensões: 
Altura 120 cm 
Largura 90 cm 

4 1 44 Secadora de Roupas (SC) Duto de exaustão 3.780,00 Classificad 
Sistema anti-rugas o 
Secagem por tombamento auto-reversível 
Seletor deb temperatura de secagem 
Seca 1 O Kg de roupas centrifugadas 
Consumo de energia: 0,2 kWh 1 

Voltagem: 11 OV ou 220V (não é bivolt) 
Cor: branco 
Dimensões aproximadas: 85x60x54 cm 
(AxLxP) 
Peso aproximado: 30Kg 

4 1 61 Roteador wifi Roteador wireless, indoor, taxa 1.800,00 Classifica d 
de transmissão wireless de 300Mbps. o 
Funções: Acess Point, Client, 
Universal/Repetidor WDS, Wireless Bridge, 
4 portas lan, 1 porta van. 

5 1 68 Computador de mesa (Processador 13, 8gb 62.140,00 Classifica d 
de memória, disco rígido de 500 gb, o 
Windows 7, 8.1 ou 1 O, 64 bit, em português 
(brasil) + mouse + caixa de som + teclado 
em português + monitor led de 19.5 ou 20 

i polegadas, com ajuste de altura. Com 
Garantia de no minímo um (01) ano. 1 

',j., 10/YlJj 
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6 1 54 Ventilador de Teto (VT) Ventiladores para 450,00 Classificad 
serem acoplados ao teto com 130W de o 
potência, e 3 velocidades. 
Características: 
Comprimento - 48cm 
Largura - 23,5cm 
Altura - 26cm 

7 1 42 Máquina de lavar roupa capacidade de 8kg 2.680,00 Classificad 
Capacidade de roupa seca: 8Kg o 
Consumo de energia: 0.24 kWh (11 OV) ! 
0.25 kWh (220V) 
Consumo de energia mensal: 8.16 kWh/mês 
(110V) / 7.83 kWh/mês (220V) 
Cor: branca 
Potência: 550.0 W (110/220V) 
Rotação do Motor - Centrifugação: 750 rpm 
Dimensões aproximadas: 103,5x62x67cm 
(AxLxP) 
Peso aproximado: 40,5Kg 

8 1 50 Aparelho de Ar Condicionado Split 30000 70.240,00 Classificad 
BTU's (AR1) Tipo 1 - 30.000 BTUS o 
Modelo Split High Wall 
Tipo de ciclo Quente/Frio 
Cor Branco 
ENCE No mínimo D 
Filtro de Ar Anti-bactéria 
Vazão de Ar No mínimo 1.150 m3/h 
Controle remoto Sim 
Termostato Digital 
Funções Sleep e Swing 
Voltagem 220 V 

9 1 51 Aparelho de Ar Condicionado Split 18.000 18.640,00 Classifica d 
BTUS Tipo 1 - 18.000 BTUS o 
Modelo Split High Wall 
Tipo de ciclo Quente/Frio 
Cor Branco 
ENCE No mínimo D 
Filtro de Ar Anti-bactéria 
Vazão de Ar No mínimo 1.150 m3/h 
Controle remoto Sim 
Termostato Digital 
Funções Sleep e Swing 
Voltagem 220 V 

9 1 62 Telefone com fio(fixo) Fabricação brasileira, 500,00 Classificad 
03(três) campainhas com volume alto, o 
médio e baixo. 15(quinze) teclas sendo 
12(doze) numéricas e 3 (três) teclas de 
funções (Flash, Mute, rediscar). 
Deve conter: 01 Telefone; 01 Cordão da 
linha telefônica; 1 Cordão espiralado. 

11 1 53 Televisão de LCD 32" com entrada para 17.500,00 Classifica d 
HDTV e USB (TV) Digital Crystal Clear para o 
detalhes profundos e nitidez 
Tela LCD HD com resolução de 1366x768p 
28,9 bilhões de cores 

\~, 
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Taxa de contraste dinâmico de 26000: 1 
lncredibe surround 
Potência de áudio de 2x15W RMS 
Duas entradas HDMI para conexão HD 
totalmente digital em um único cabo Easy 
Link: controle fácil da TV e dispositivo 
conectado por HDMI CEC 
Entrada para PC para usar a TV como 
monitor de computador 
Conversos TV digital interno 
Dimensões: 
Altura: 54,40 cm 
Largura: 80, 90 cm 
Profundidade: 9,20 cm 
Peso: 18Kg 

CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EUIPAMENTOS LTDA 

12 !Armário para Primeiros Socorros (AM3) 1535,00 
Armário suspenso, com duas portas para 
guarda de medicamentos com 
armação em cantoneira 3/4 x 1 /8, pintura 
epóxi na cor branca. Não serão aceitas 
ondulações, ressaltos, rebarbas ou 
imperfeições no acabamento; 
Deverão ser tratados contra oxidação com 
fosfato de zinco e pintados com tinta 
especial com secagem em estufa 
Internamente serão acopladas 02 prateleiras 
em vidro 4mm, transparente. As portas 
devem possuir pitão para cadeado; 
Dimensões: 
Altura: 150cm 
Largura:80cm 
Profundidade: 35cm 

Classificado 

13 !Armário Alto em Aço (AM4) Fornecimento e 19.680,00 
montagem de armário Alto em Aço, todo em 
chapa 24, com 02 portas de abrir com 
reforços internos tipo ómega 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 a pó. 
Dimensões: 
Altura: 198cm 
Largura:90cm 
Profundidade: 40cm 

Classificado 

16 !Cadeira com altura regulável (C6) Cadeiras 11.316,00 
giratória com braços, espaldar médio, 
assento e encosto em compensado 
multilaminado anatômico, espuma de 
poliuretano injetada em densidade de 40 a 
50kg/m3, com apoio dorso lombar, com capa 
de polipropileno anti-alérgico em alta 

Classificado 

::r·:,{l yu_; 
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resistência a propagação de rasgos além de 
baixa deformação. Solidez à luz classe 5, 
pilling padrão 5, peso 280/290g/m, 
mecanismo relax com bloqueio e regulagem 
permanente-gás, base 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 retardante. Braços reguláveis com 
alma de aço e apoia braços em poliuretano 
com regulagem em cinco posições. 
Dimensões: 
Altura do assento da cadeira ao chão: 
regulável 
Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm 
OBS: a cadeira deve ter a certificação da 
ABNT 13.962 e ter garantia de 5 (cinco) 
anos 

1 1 17 Mesa de reunião (M7) Mesa de reunião oval, 530,00 Classificado 
com tampo em melamina na cor platina, 
com 25mm de espessura, bordas 
arredondadas em perfil de PVC preto, 180°, 
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. 
Bandeira central em melamina platina com 
altura final de 50cm, com bordas 

1 
arredondadas em perfil de PVC 180°, na 
curva, e acabamento em fita de PVC, nos 
demais lados, na cor preta 
Estrutura em aço na cor preta, com 
tratamento anti-ferrugem de decapagem e 
fosfatização, seguido pelo processo de 
pintura eletrostática com tinta híbrida de 
epóxi com poliéster em pó, com secagem 
em estufa. 
Dimensões: 
Altura da mesa: 75 cm 
Tampo da mesa retangular: 200 cm x 100 
cm 

1 1 23 Freezer vertical 300L (FZ) Freezer vertical, 2.250,00 Classificado 
linha branca, sistema de refrigeração 
frostfree 
O refrigerador deverá possuir certificação do 

1 INMETRO apresentando classificação 
1 energética "A ou B, conforme estabelecido 
1 

na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 
2006. 
Dimensões aproximadas: 169x67x59,3cm 
(AxlxP) 
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Capacidade: 
Capacidade total (volume interno): 300 litros. 
Características construtivas: 
Gabinete externo do tipo monobloco e porta 
revestida em chapa de aço com 
acabamento em pintura eletrostática (em 
pó), na cor branca. 
Sistema de isolamento térmico em espuma 
de poliuretano injetado no gabinete e nas 
portas. 
Partes internas revestidas com painéis 
plásticos moldados com relevos para 
suporte das prateleiras e gavetas 
deslizantes. 
Gavetas transparentes e removíveis em 
acrílico. 
Compartimento de congelamento rápido. 
Lâmpada interna. 
Formas para gelo. 
Gaxetas magnéticas para vedação 
hermética das portas com o gabinete. 
Batentes das portas dotados de sistema 
antitranspirante. 

1 Dobradiças metálicas. 
Pés com rodízios. 
Sistema de controle de temperatura por 
meio de termostato ajustável digital externo. 
Sistema de refrigeração frostfree. 
Gás refrigerante: 
Obs.1: O gás a ser utilizado no processo de 
refrigeração não poderá ser prejudicial à 
camada de ozônio, conforme protocolo de 
Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 
99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama 
nº 267 de 2000. 
Obs. 2: O gás refrigerante deve ainda 
preferencialmente possuir baixo índice GWP 
(Global Warming Potential Potencial de 
Aquecimento Global), conforme Protocolo 
de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 
de 12/05/05. 
Plugue e cordão de alimentação com 
certificação INMETRO. 
Voltagem: 110V I 220V (conforme 
demanda). 
Indicação da voltagem no cordão de 
alimentação (rabicho) do aparelho. 
Certificação INMETRO apresentando 
classificação energética "A ou B 

1 1 40 Exaustor/ Ventilador Industrial (EX) Exaustor 150,00 Classificado 
Industrial de 40 cm de diâmetro, produzido 
em aço, com motor de potencia em 1 /5CV, 
vazão de 3000m3/h, RPM 1600 - 50/60Hz e 
chave de reversão do motor. 

2 1 5 POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA 1.080,00 Classificado 
Poltrona individual estofada, revestida em 
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couro sintético, dotada de apóiabraços. 
Características de estabilidade, resistência e 
durabilidade, conforme NBR 15164:2004 I 
Móveis estofados - Sofás. Dimensões: 
Profundidade útil do assento: 450mm +/- 
20mm 
Largura útil do assento: 470 +/- 20mm 
Altura (h) da superfície do assento: 420 +/- 
10mm • Extensão vertical (h) do encosto: 
mínimo de 500mm • Largura útil do 
encosto: 470 +/- 20mm 
Inclinação da superfície do assento (em 
relação à horizontal): entre -2° a -7° 
Ângulo do encosto (em relação ao plano do 
assento): 100° +/-10° 
Altura do apoio de braços (em relação ao 
assento): 220 +/-20mm 
Largura mínima do apoio de braços: 80mm 
14 Características: 
Estrutura confeccionada em perfis tubulares 
metálicos de aço carbono, com secção 
circular, com diâmetro mínimo de 1 ", e 
espessura de parede mínima de 1,5mm; 
Partes metálicas unidas por meio de solda; 
Pés metálicos aparentes e cromados, com 
ponteiras ajustáveis metálicas e partes em 
contato com o piso em polipropileno; 
Pintura dos elementos metálicos em tinta 

1 em pó híbrida Epóxi I Poliéster, eletrostática, 
brilhante, polimerizada em estufa, espessura 
mínima de 40 micrometros na cor CINZA; 
Cintas elásticas internas para sustentação 
do assento e do encosto; 
Laterais (braços), base (suporte do assento) 
e fundo (suporte do encosto) montados na 
configuração de prisma retangular, onde se 
encaixam as almofadas de assento e 
encosto; 
Cada um destes elementos deve possuir 
espessura mínima de 1 OOmm, sendo 
inteiramente revestido em couro sintético, 
recebendo camadas internas de espuma 
laminada (espessura mínima de 10mm) nos 
pontos de contato com o usuário, de modo 
que toda a superfície do móvel, exceto a 
inferior, seja almofadada; 
Superfície inferior da base, revestida de 
tecido não tecido (TNT) de gramatura 
mínima de 70g/m2, fixado por meio de 
botões de pressão espaçados a cada 20cm 
ou velcro em todo o perímetro, que 
permitam sua remoção para inspeção e 
limpeza; 
Almofada removível do assento 
confeccionada em espuma de densidade D- 
26, com mínimo de 140 mm de espessura, 

tQ,YÚ) 
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com inclinação de 4º, fixada por meio de 
fitas "velcro", inteiramente encapada com 
couro sintético, dotada de uma subcamada 
de TNT sob a superfície. Fecho em zíper no 
verso para remoção da capa; 
Almofada removível do encosto 
confeccionada em espuma de densidade D- 
23 com mínimo de 1 OOmm de espessura, 
com inclinação de 100º em relação ao 
assento, fixada por meio de fitas "velcro", 
inteiramente encapada com couro sintético, 
dotada de uma subcamada de TNT sob a 
superfície. Fecho em "zíper" no verso para 
remoção da capa; 15 
Couro sintético para os revestimentos, 
texturizado, atóxico, laminado internamente 
com tecido de poliéster, com gramatura 
acima de 500g/m2 e espessura mínima de 
0,8mm, de odor neutro, na cor PRETA. 

2 1 8 Conjunto para professor composto por uma 2.500,00 Classificado 
mesa retangular e uma cadeira Mesa 
Descrição: 
Mesa individual com tampo em MDP ou 

1 MDF, revestido na face superior em 
laminado melamínico e na face inferior em 

1 

chapa de balanceamento, painel forntal em 
MDP ou MDF, revestido nas duas faces em 

' laminado melamínico BP, montado sobre 
estrutura tubular de aço. Dimensões: 
Altura da mesa: 76 cm 
Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 cm 
Características: 
Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 
18 mm, revestido na face superior em 
laminado melamínico de alta pressão, 
0,8mm de espessura, acabamento 
texturizado, na cor CINZA (ver referências), 
cantos arredondados (conforme projeto). 
Revestimento na face inferior em chapa de 
balanceamento - contra placa fenólica de 
0,6mm, lixada em uma face. Aplicação de 
porcas garra com rosca métrica M6 e 
comprimento 1 O mm. Dimensões acabadas 

1 

650mm (largura) x 1200mm (comprimento) x 

1 

19,4mm ( espessura), admitindo-se 
tolerância de até + 2mm para largura e 
profundidade e +/- 1 mm para espessura. 
Painel frontal em MDP ou MDF, com 
espessura de 18mm, revestido nas duas 
faces em laminado melamínico de baixa 
pressão BP, acabamento frost, na cor 
CINZA (ver referências). Dimensões 

1 acabadas de 250mm (largura) x 111 ?mm 
(comprimento) x 18mm (espessura) 
admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm para 
largura e comprimento e +/- 0,6mm para 

~-1 ~a'YLC/ 
t 
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espessura. 
Topos encabeçados com fita de bordo em 
PVC (cloreto de polinivinila) com primer, 
acabamento texturizado, na cor CINZA (ver 
referências), coladas com 21 adesivo "Hot 
Melting". Dimensões nominais de 22mm 
(largura) x 3mm (espessura), com tolerância 
de até +/-0,Smm para espessura. 
Estrutura composta de: - Montantes verticais 
e travessa longitudinal confeccionados em 
tubo de aço carbono laminado a frio, com 
costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, 
em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior 
confeccionada em tubo de aço carbono 
laminado a frio, com costura, curvado em 
formato de "C", com secção circular, 
diâmetro de 31,75mm (1 1/4), em chapa 16 - 
(1,5mm); 
Pés confeccionados em tubo de aço 
carbono laminado a frio, com costura, 
secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2), 
em chapa 16 (1,5mm). Ponteiras e sapatas 
em polipropileno copolímero virgem e sem 
cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas à 
estrutura através de encaixe. 
Pintura dos elementos metálicos em tinta 
em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, 
brilhante, polimerizada em estufa, espessura 
mínima de 40 micrometros na cor CINZA. 
Cadeira 
Descrição: Cadeira individual empilhável 
com assento e encosto em polipropileno 
injetado ou em compensado anatômico 
moldado, montados sobre estrutura tubular 
de aço. Dimensões: Altura do assento da 
cadeira ao chão: 46 cm Assento da cadeira: 
40 cm x 43 cm Encosto da cadeira: 19,8 cm 
x 39,6 cm Características: Assento e 
encosto em polipropileno copolímero virgem 
e sem cargas, injetados, moldados 
anatomicamente, pigmentados na cor 
CINZA. Alternativamente o assento e o 
encosto poderão ser fabricados em 
compensado anatômico moldado a quente, 
contendo no mínimo sete lâminas internas, 
com espessura máxima de 1,5mm cada, 
oriundas de reflorestamento ou de 
procedência legal, isentas de rachaduras, e 
deterioração por fungos ou insetos. Quando 
fabricado em compensado, o assento deve 
receber revestimento na face superior de 
laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 
0,8mm de espessura, acabamento 
texturizado, na cor CINZA Revestimento da 
face inferior em lâmina de madeira faqueada 
de 0,7mm, da espécie Eucalyptus grandis, 
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com acabamento em selador, seguido de 
verniz poliuretano, inclusive nos bordos. 
Espessura acabada do assento mínima de 
9,7mm e máxima de 12mm. Estrutura em 
tubo de aço carbono laminado a frio, com 
costura, diâmetro de 20,?mm, em chapa 14 
(1,9mm). Ponteiras e sapatas, em 
polipropileno copolímero virgem e sem 
cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas à 
estrutura através de encaixe e pino 
expansor. Pintura dos elementos metálicos 
em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, 
eletrostát 

2 1 18 Cadeira para reunião (C7) Cadeira fixa com 760,00 Classificado 
braços, espaldar médio, assento e encosto 
em compensado multilaminado anatômico, 
espuma de poliuretano injetada em 
densidade de 40 a 50kg/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 280/290g/m, base em aço, 
pintura em epóxi pó na cor preta, encosto 

1 

fixo, revestimento em tecido fogo retardante, 
na cor 
azul. Braços fixos e apoia braços em 
poliuretano. 
OBS: A cadeira deve obter a certificação da 
ABNT 13. 962 e ter garantia de 5 (cinco) 
anos. 
Dimensões: 
Altura do assento da cadeira ao chão: 
regulável 
Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm 

2 1 19 Sofá em material lavável de dois lugares 445,00 Classificado 
(SF1) Sofá de dois lugares em material 
lavável e pés em alumínio revestido; 
Características: 
Revestimento Superior em laminado de PVC 
com reforço em manta (Korino) CV 20; 
Acabamento inferior em Tela de Ráfia; 
ESTRUTURA 
Madeira de pinus e eucalipto proveniente de 
reflorestamento com imunização contra 
mofo, cupim e microorganismos. 
Sustentação do assento e encosto com 
cintas Elásticas de alta resistência. 
Travamento da estrutura com grampos 
fixados com grampeadores pneumáticos. 
ESPUMAS 
Espuma de poliuretano. 
Assento: Densidade D-23 
Braça: Densidade D-20 
Encostos: Densidade D-20 
Dimensões: 

f . \. fi',! ~ N"J I' ; 'r(\,V I UC/ 
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Altura do assento do sofá ao chão: 73cm 
Assento do estofado: 125 cm x 75 cm 

2 1 22 Cadeira para refeição de adultos (C8) 2.414,00 Classificado 
Cadeira fixa empilhável, injetada em 
poliuretano para uso adulto. 
Características 
Estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço 
oval 16x30, com sapatas deslizantes em 
nylon. Acabamento da estrutura com 
tratamento de fosfatização e pintura 
eletrostática. 
Empilhamento máximo recomendado: seis 
unidades. 
Cores: Diversas. 
Revestimento: Polipropileno 
Dimensões 
Altura do assento da cadeira ao chão: 
regulável 
Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm 

2 1 30 Esterilizador de mamadeiras para micro- 352,00 Classificado 
ondas (ES) Esterilizador de mamadeira a 
vapor, para uso em microondas, com 
capacidade mínima de 4 mamadeiras. 
Dimensões 
Altura: máximo 180mm. 
Diâmetro/ Largura: máximo 280mm. 
Características construtivas: 
Base em polipropileno copolímero, dotado 
de dispositivos internos para 
acondicionamento de, no mínimo, 4 
mamadeiras. Tampa em plástico em 
polipropileno copolímero, transparente, com 
clipes e/ou presilhas para fechamento 
hermético. 

2 1 39 Purificador de água refrigerado (PR) 2.100,00 Classificado 
Purificador/bebedouro de água refrigerado, 
com selos INMETRO, 
comprobatórios de conformidade com a 
legislação vigente. 
Capacidade: 
Armazenamento de água gelada: de 2,5 a 
2,8 litros. 
Atendimento: mínimo de 30 pessoas 
Características gerais: 
Constituído de: 
Sistema de tratamento através de elementos 
filtrantes que removem os 
particulados da água e o cloro livre. 
Compressor interno com gás refrigerante 
conforme legislação vigente. 
Botão de acionamento automático do tipo 
fluxo contínuo, com regulagem 
para diferentes níveis de temperatura 
(natural, fresca ou gelada) ou torneira. 
Bica telescópica ou ajustável para 
recipientes de diversos tamanhos. 

, 
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Câmara vertical de filtragem e purificação. 
Corpo em aço inox ou aço carbono com 
tratamento anticorrosivo e 
acabamento em pintura eletrostática a pó. 
Painel frontal em plástico ABS de alta 
resistência com proteção UV. 
Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ hora. 
Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a 
(0,3 kgf/cm2 à 4 kgf/cm2). 

Temperatura de trabalho: 03 à 40º C. 
Componentes para fixação e instalação: 
- canopla; conexões cromadas; buchas de 

1 

fixação S8; parafusos; redutor de 
vazão; adaptadores para registro: flexível e 
mangueira. 
Produto de certificação compulsória, o 
equipamento deve possuir selos 
INMETRO, comprobatórios de conformidade 
com a legislação vigente, inclusive, com 
eficiência bacteriológica "APROVADO". 
O gás a ser utilizado no processo de 
refrigeração não poderá ser prejudicial à 
camada de ozônio, conforme protocolo de 
Montreal de 1987; Decreto Federal nº99.280 
de 07 /06/90, Resolução Conama nº 13 de 
1995, Decreto Estadual nº41.269 de 
10/03/97 e Resolução Conama nº 267 de 

1 2000. É desejável e preferencial que o gás 1 

refrigerante tenha baixo índice GWP 
("Global Warming 
Potential" - Potencial de Aquecimento 
Global), conforme o Protocolo de Kyoto de 
1997 e Decreto Federal nº 5445 de 
12/05/05, devendo nesta opção utilizar o gás 
refrigerante "R600a". 
Dimensionamento e robustez da fiação, 
plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação, 
estando de acordo com a 
determinação da portaria lnmetro nº 185, de 
21 de julho de 2000, que determina a 
obrigatoriedade de todos os produtos 
eletroeletrônicos se adaptarem ao novo 
padrão de plugues e tomadas NBR 14136, a 
partir de 1 ° de janeiro de 201 O. 
Indicação da voltagem no cordão de 
alimentação 

2 1 43 Ferro elétrico a seco (FR) Potência: 1000W 45,00 Classificado 
Consumo: 1,0kWh 
Cor: branco 
Voltagem: 11 OV ou 220V (não é bivolt) 
Dimensões e Peso: 
Dimensões aproximadas: 25x10,5x12 cm 
(AxlxP) 
Peso aproximado: 750g 

2 1 71 Cadeirinha de repouso Características: 3.808,00 Classificado 
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Idade Recomendada A Partir Do 
Nascimento (Om+) 
Peso Recomendado: Até 18 Kg 
Material/Composição: 100 Poliéster (Têxtil)! 
100 Polietileno (Barra) 
Peso Aproximado Do Produto (Kg): 3,535 
Kg 
Som/Luzes: Sim (Apenas Som) 
Cor Predominante: Não Especifica 
(Colorida) 
Certificação Do lnmetro: Sim 
- Cinto De Segurança De Três Pontos 
- Tecido Do Assento É Removível (Pode Ser 
Lavado Na Máquina De Lavar) 
- Duas Posições De Recline 
- Barra De Brinquedos Removível Com 
brinquedos 

2 1 72 Armário roupeiro - (AM2) Roupeiro em aço 1.060,00 Classificado 
na cor cristal, confeccionados em chapa de 
aço "22" (0,75mm), constituído por 12 
portas. As portas devem possuir venezianas 
para arejamento e possuir pitão para 
cadeado; 
Não será aceito ondulações, ressaltos, 
rebarbas ou imperfeições no acabamento 

1 

dos roupeiros; 
Devem ser tratados contra oxidação com 
fosfato de zinco e pintados com tinta 
especial na cor platina com secagem em 
estufa; 
Após o processo acima descrito o produto 
deve seguir para uma estufa de alta 
temperatura para receber a pintura pelo 
processo eletrostático de pintura a pó, 
consolidando a superfície do produto com 
50 micra de espessura de tinta, no mínimo. 
Possuir dobradiças internas para evitar 
arrombamentos com abertura de 135º, pés 
removíveis com sapatas plásticas 
niveladoras 03/8". 
Dimensões: 
Altura: 1945 mm 
Largura: 900 mm 
Profundidade: 400 mm 

2 1 73 Pratos altura 30 mm - espessura 2,0 mm - 744,00 Classificado 
diâmetro (boca 300mm base 127mm) - 
capacidade 600ml 

2 1 79 Lavadora de alta pressão profissional 4.998,00 Classificado 
Lavadora de alta pressão profissional com 
porta acessórios. 
Uma máquina compacta, durável, robusta e 
super prática para carregar. 
Lavadora com motor de indução e não 
necessita de nenhuma instalação especial, 

1 

basta ligar na tomada e pronto, a máquina 
está pronta para o uso. Possui um exclusivo 
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porta acessórios, que ajuda na organização 
do produto para guardar, mangueira de alta 
pressão de 7,5m além de bomba axial com 

1 

cabeçote em alumínio, pistões em aço inox 
e potência de até 2,2kW e vazão de 5001/h, 

1 

o que garante maior poder de arrasto da 
sujeira. 
Uma excelente máquina para ser usada em 
pequenos negócios como mercadinhos, 
frutarias, lava car, escolas, açougues e 
também em condomínios. 
Acessórios inclusos da IAvadora de Alta 
pressão profissional: 
- 01 pistola de alta pressão 
- 01 engate rápido 
- 01 lança com bico regulável 
- 01 mangueira de alta pressão 7,5 metros 
- 01 suporte de lança 
- 01 suporte de pistola 
- 01 suporte de mangueira 
- 01 suporte de cabo elétrico 
Indicação de uso da Lavadora profissional 
- Bicicleta ou moto: é possível lavar até 15 
bicicletas ou 1 O motos 
- Carro: é possível lavar até 8 carros de 
passeio 
- Calçada: é possível lavar até 130m2 de 
calçada 
- Parede: é possível lavar entre 130m2 e 
220m2 de parede. 
Características técnicas da lavadora de alta 
pressão 
- Tensão (Monofásica): 220V 
- Frequência: 60Hz 
- Potência: 2,2 kW 
- Pressão máxima: 2000Psi 
- Corrente elétrica: 7,4A 
- Vazão: 5001/h 
- Motor: Indução 
- Medidas (CxlxA): 43x32x84cm 
- Peso: 18kg 
Largura (cm): 23,80 
Altura (cm): 43,50 
Comprimento(cm): 47,60 
Peso(kg): 18 
Garantia: 1 ano contra defeitos de 
fabricação 
Volts: 220 Volts 

3 1 2 BANCO Banco retangular monobloco, com 10.440,00 Classificado 
bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.40, 
com estruturas retangulares em aço 
50x30mm parede 1,2. O tampo 
confeccionado em MDF de 15 mm com re- 
engrosso de 30 mm, revestido em sua face 
superior em laminado melamínico pós 
formável de 0,6mm de espessura na cor 

.fe(t)lLJ 
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lbiza (referência L 156), acabamento de 
superfície texturizado e encabeçamento de 
fita de bordo em PVC branco. Acabamento 
da face inferior em laminado melamínico 
branco brilhante. A fixação do tampo é por 
meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 
Yz" x 3/16" A estrutura em aço com pintura 
eletrostática de tinta epóxi em pó, na cor 
branca fosca, polimerizada em estufa. Kit 
Mobiliário 7 Ponteiras de acabamento em 
polipropileno na cor branca, fixado à 
estrutura através de encaixe. 

3 1 9 QUADRO MURAL DE FELTRO Quadros 1.656,00 Classificado 
com moldura em alumínio anodizado natural 
fosco, frisado, vista de 20x19mm 
profundidade; fundo do quadro 
confeccionado em eucatex, 1 Omm e 
acabamento em feltro verde. 
Dimensões: 
Altura 120 cm 
Largura 90 cm 

3 1 21 Mesa de refeição para adultos (M8) Mesa 205,00 Classificado 
circular em revestimento melaminico 
texturizado, tampo em 28mm com bordas 
arredondadas em perfil de PVC 180°, e 
acabamento em fita de PVC. 
Estrutura em aço com tratamento anti 
ferrugem e pintura epóxi. 
Dimensões 
Altura da mesa: 71 cm 
Tampo da mesa: diâmetro 1 OOcm 

3 1 33 Balança de prato com capacidade para 15 4.707,00 Classificado 
kg (BL 1) Balança eletrônica digital com prato 
em aço inoxidável com capacidade de 15 
kg, fabricada e aferida de acordo com o 
"Regulamento Técnico Metrológico para 
Instrumentos de Pesagem não Automáticos" 
- Portaria INMETRO nº 236, de 22 de 
dezembro de 1994. 
Classificação metrológica: "Tipo Ili". 
Dimensões 
Dimensões mínimas do prato: 240 x 325 
mm; 
Peso mínimo do equipamento: 3, 100 kg; 
Capacidade: 15 kg; 
Divisão: de 5g em 5g. 
Características construtivas e funcionais: 
Gabinete em ABS. 
Display de LCD de 5 dígitos com mínimo de 
12mm de altura. 
Teclado de membrana composto de teclas e 
funções. 
Pés reguláveis. 
Nível de bolha. 
Desligamento automático. 
Temperatura de operação de -1 OºC a +40°C 
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ou com redução dessa faixa de 
temperatura. 
Umidade relativa suportada: 10% a 90%, 
sem condensação. 
Tensão elétrica: 11 OVCA I 220VCA. 
Comutação automática de voltagem. 
Frequência de rede elétrica: 60 Hz. 
Consumo máximo: 1 OW. 
Bateria interna. 
Plugue e cordão de alimentação com 
cerificação INMETRO. 
Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. 

3 1 38 Centrífuga de frutas de 800W - (CT) 620,00 Classificado 
Especificações técnicas/ Potência: 800W 
Especificações técnicas/ Coletor de polpa: 21 
Especificções técnicas/ Frequência: 50/60 
Hz 
Especificações técnicas/ Comprimento do 
cabo: 1,2m/ 1,2m 
Especificações do design/ Suporte e 
grampos: Alumínio escovado 
Especificações do design/ Tubo para polpa: 
Aço inoxidável 
Especificações do design/ Cores 
disponíveis: Alumínio escovado/ Alumínio 
escovado 
Acessórios/ Jarra de suco: 1.500 mi 
Potência do Juicer: 800W 
Volume: 0,0380 m3 

Cor: Alumínio 
Tensão: 110V 

3 1 60 Cilindro de pão elétrico Carenagem Em Aço 743,00 Classificado 
Inox Resistente A Corrosão. 
Rolos Laminadores Com Diâmetro De 
50mm E Comprimento De 300mm, Com 
Raspadores Para Não Grudar Massa. 
Abertura Máxima Entre Laminadores De 
6mm. 
Mesa Em Aço Com Pintura Epóxi. 
Potência Nominal: 350 W 
Frequência Nominal: 50/60 Hz 
Tensão Nominal: 127/220 V (Com Chave 
Seletora) 
Consumo: O, 19 Kw/H. 
Produção (Aproximada): 16 Metros / Minuto. 
Peso Líquido: 9,85 Kg. 
Dimensões: 52cm(C) X 29cm(L) X 25cm(A) 

3 1 76 Colher comprimento 170 mm 1.080,00 Classificado 
(cabo+concha) - Espessura (cabo 3,5 mm, 
concha 2,0 mm) - diâmetro (concha 3 cm) - 
capacidade 1 O mi 

r3 
1 80 Aspirador de Pó Aspirador vertical, Smart 520,00 Classificado 

turbo, 1800W, 11 OV, com filtro; 
i Material: Plástico e metal; 
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Capacidade: 2,21 
Peso aproximado: 4,3 kg 

4 1 7 PLACA DE TATAME EM EVA Tatame em 6.000,00 Classificado 

1 

placas intertravadas de E.V.A. (etileno- 
acetato de vinil) com bordas de 
acabamento. Dimensões: 
Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm 
Espessura: 20 mm 
Características: 
Placas de tatame intertravadas e bordas de 
acabamento, confeccionadas em E.V.A. 
(100%), atóxicas, com superfície 
texturizada, siliconizada, antiderrapante e 
lavável; 
Densidade entre 150 e 180 gramas por 
centímetro cúbico; 
Cada peça deve ser fornecida em conjunto 
com uma borda de acabamento. 
Os encaixes devem proporcionar a junção 
perfeita das peças; 
As arestas de bordas e placas devem ser 
uniformes, com corte preciso a 90° em 
relação ao plano da superfície, isentas de 
rebarbas e falhas. 

4 1 26 Geladeira de uso doméstico frostfree 41 OL - 2.354,00 Classificado 
linha branca Capacidade Total de 
Armazenamento: 41 OL 
Capacidade Líq. Congelador: 100L 
Capacidade Líq. Refrigerador: 310L 
Capacidade Total Bruta: 400L 
Capacidade Bruta Congelador:100L 
Capacidade Bruta Refrigerador: 300L 
Tensão: 11 OV ou 220V 
Freqüência: 60 Hz 
Consumo: 58, 1 KWh/mês (11 OV) 
Consumo: 58, 1 KWh/mês (220V) 
Cor: branco 
Dimensões aproximadas: 
186,5x70,2x73,3cm (AxlxP) 
Peso aproximado: 84,5Kg. 

5 1 1 MESA Mesa retangular monobloco, com 12.600,00 Classificado 
bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, 
com estruturas retangulares em aço 
50x30mm parede 1,2. O tampo 
confeccionado em MDF de 15mm com re- 
engrosso de 3 Omm, revestido em sua face 
superior em laminado melamínico pós 
formável de 0,6mm de espessura na cor 
salmão (referência L 148), acabamento de 
superfície texturizado e encabeçamento de 
fita de bordo em PVC branco. Acabamento 
da face inferior em laminado melamínico 
branco brilhante. A fixação do tampo será 
por meio de parafusos auto-atarrachantes 
de 2 W' x 3/16" A estrutura em aço de 
pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, 
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na cor branca fosca, polimerizada em 
estufa. Ponteiras de acabamento em 
polipropileno na cor branca, fixado à 
estrutura através de encaixe. 

5 1 14 Arquivo de Aço (AQ1) Arquivo deslizante em 956,00 Classificado 
aço chapa 26 (espessura 0,46mm) na cor 
platina, com quatro gavetas e travamento 
único, fechamento através de tambor 
cilíndrico, com gavetas corrediças reguláveis 
distanciadas a cada 400mm. O Sistema de 
deslizamento das gavetas será através de 
rolamento metálico em trilhos telescópicos 
de aço zincado. Os puxadores embutidos e 

1 

as dimensões do porta etiquetas também 
embutido é de 75 x 40mm. Deve ser tratado 
contra oxidação com fosfato de zinco e 
pintados com tinta especial com secagem 
em estufa; 
Após o processo acima descrito o produto 
deve seguir para uma estufa de alta 
temperatura para receber a pintura pelo 
processo eletrostático de pintura a pó, 
consolidando a superfície do produto com 
50 micra de espessura de tinta, no mínimo. 
Rodapé em chapa de aço pintada na 
mesma cor platina com sapatas niveladoras. 
Capacidade: 35kg por gaveta. 
Dimensões 
Altura: 105cm 
Largura:47cm 
Profundidade: 71cm 

5 1 54 Ventilador de Teto (VT) Ventiladores para 438,00 Classificado 
serem acoplados ao teto com 130W de 
potência, e 3 velocidades. 
Características: 
Comprimento - 48cm 
Largura - 23,5cm 
Altura - 26cm 

5 1 74 Caneca 85 mm altura - espessura 2,0 mm - 1.860,00 Classificado 
- diâmetro (boca77 mm base 58 mm) - 
capacidade 300ml 

5 1 75 Cumbuca 52 mm altura - espessura 2,0 mm 4.200,00 Classificado 
- diâmetro (boca 111 mm base 70mm) - 
capacidade 300ml 

5 1 77 Garfo garfo mesa, material corpo aço 1.800,00 Classificado 
inoxidável, material cabo aço inoxidável, tipo 
mesa, características 
adicionais liso, polido, 23 cm comprimento e 
3mm espessura 

5 1 78 Faca faca mesa, material lâmina aço 2.547,00 Classificado 
inoxidável, material cabo aço inoxidável, 

1 características adicionais liso, polido, 23 cm 
1 comprimento e 3mm espessura 1 

6 
11 4 CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO Cadeira alta 3.968,00 Classificado 

de alimentação infantil dobrável, em 
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conformidade com a ABNT NBR 15991- 
1 :2011 Cadeiras altas para crianças Parte 1: 
Requisitos de segurança, e ABNT NBR 
15991-2:2011 Cadeiras altas para crianças 
Parte 2: Métodos de ensaio. Dimensões: 
Proteção lateral: mínimo de 140 mm, 
medidos do topo da proteção lateral à 
superfície do assento (medições realizadas 
conforme item 6.12 da ABNT NBR 15991-2); 
Altura do encosto: mínima de 250 mm, 
medidos na posição vertical (medições 
realizadas conforme item 6.9.2 da ABNT 
NBR 15991-2). 
Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 
mm. 12 Obs.: Nos casos em que o encosto 
da cadeira possua ângulo menor que 60° 
em relação à horizontal (medição realizada 
conforme item 6.9.1 da ABNT NBR 15991- 
2), o comprimento mínimo do encosto deve 
ser de 400 mm (medição realizada conforme 
item 6.9.3 da ABNT NBR 15991-2). 
Características: 
Cadeira dobràvel, com estrutura tubular de 
seção circular em aço carbono; Assento e 
encosto acolchoados com espuma revestida 
de lona vinílica laminada com tecido; 
Braços ou dispositivo para proteção lateral; 
Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na 
cor BRANCA, removível ou articulada; 
Apoio para os pés em (PP) polipropileno 
injetado, removível ou articulado; 
Sapatas antiderrapantes. A cadeira pode 
alternativamente ser dotada de dois 
rodízios, desde que estes possuam freios; 
Cinto tipo suspensório; 
Pintura dos elementos metálicos em tinta 
em pó híbrida Epóxi I Poliéster, eletrostática, 
brilhante, polimerizada em estufa, espessura 
mínima de 40 micrometros na cor CINZA 

6 1 15 Mesa de Trabalho (M6) Mesa para 2.415,00 Classificado 
professor, em tampo 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 híbrida de epóxi com 
poliéster em pó, com secagem em estufa. 
Deverão possuir duas gavetas com rodízios 

•\ 
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em metal, e travamento lateral para 
segredo. Bandeira frontal em melamina com 
altura final de 50cm, com bordas 
arredondadas em perfil de PVC , e 
acabamento em fita de PVC. 
Dimensões: 
Altura da mesa: 75 cm 
Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 c 

6 1 25 Geladeira de uso doméstico frostfree 300L 8.970,00 Classificado 
1 

(RF2) Refrigerador vertical combinado, 
linha branca, sistema de refrigeração 

1 frostfree, voltagem 11 O V ou 220 V 

1 

(conforme demanda). 
O refriqerador deverá possuir certificação 
INMETRO apresentando classificação 
energética "A", conforme estabelecido na 
Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. 
Dimensões aproximadas: 176 x 62 x 69 cm 
(AxlxP) 
Capacidade: 
Capacidade total (volume interno): mínima 
de 300 litros. 
Características construtivas: 
Gabinete externo do tipo monobloco e 
portas revestidas em chapa de aço com 
acabamento em pintura eletrostática (em 
pó), na cor branca. 
Sistema de isolamento térmico em espuma 

i de poliuretano injetado no gabinete e nas 
portas 
Gabinete tipo "duplex" com duas (2) portas 
(freezer e refrigerador). 
Partes internas revestidas com painéis 
plásticos moldados com relevos para 
suporte das prateleiras internas deslizantes. 
Conjunto de prateleiras de vidro temperado 
removíveis e reguláveis. 
Prateleiras da porta e cestos plásticos, 
removíveis e reguláveis. 
Gaveta plástica para condicionamento de 
frutas, verduras e legumes. 
Prateleira e/ou gaveta plástica no 
compartimento do freezer. 
Formas para gelo no compartimento do 
freezer. 
Gaxetas magnéticas para vedação 
hermética das portas com o gabinete. 
Batentes das portas dotados de sistema 
antitranspirante 
Dobradiças metálicas. 
Sapatas niveladoras. 
Sistema de controle de temperatura por 
meio de termostato ajustável. 
Sistema de refrigeração frostfree 

1 
Gás refrigerante R600a. 
OBS.1: O gás a ser utilizado no processo de 1 
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refrigeração não poderá ser prejudicial à 
camada de ozônio, conforme protocolo de 
Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 
99.280 de 07í06!90, e à Resolução Conama 
nº 267 de 2000. 
OBS.2: O gás refrigerante deve ainda 
possuir baixo índice GWP (Global 
Warming Potential Potencial de 
Aquecimento Global), conforme Protocolo 
de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 
de 12/05/05. 
Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. 
Plugue e cordão de alimentação com 
certificação INMETRO. 
Voltagem: 11 OV / 220V ( conforme 
demanda). 
Indicação da voltagem no cordão de 
alimentação (rabicho) do aparelho. 
Certificação INMETRO apresentando 
classificação energética "A", conforme 
estabelecido na Portaria n. 0 20, de 01 de 
fevereiro de 2006. 

6 1 27 Fogão industrial 06 bocas com queimadores 8.290,00 Classificado 

1 

duplos e forno de câmara com Fogão 
industrial central de 6 bocas com forno e 
torneiras de controle em dois lados opostos, 
fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), 
alimentado por GLP (gás liquefeito de 
petróleo) ou gás natural, e com queimadores 
dotados de dispositivo supervisor de chama. 
O tamanho das bocas será de 30x30cm e 3 
queimadores simples sendo 3 queimadores 
duplos e/ chapa ou banho maria e e/forno. 4 
pés em perfil L de aço inox e sapatas 
reguláveis constituídas de base metálica e 
ponteira maciça de material polimérico, 
fixadas de modo que o 
equipamento fique a aproximadamente 50 
mm do piso. 
Dimensões: 83x107x84 cm (AxlxP) 

6 1 29 Microondas 30L - Linha Branca (MI) Forno 1.008,00 Classificado 
de microondas 
Capacidade: 
Volume útil mínimo de 30 litros, resultado do 
produto das dimensões internas da cavidade 
do equipamento. 
Características construtivas: 
Gabinete monobloco em aço galvanizado 
revestido interna e externamente com 
pintura eletrostática em pó, na cor branca. 
Iluminação interna. 
Painel de controle digital com funções pré- 
programadas. 
Timer . . 
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Relógio. 
Porta com visor central, dotada de puxador 
e/ou tecla de abertura. 
Dispositivos e travas de segurança. 
Sapatas plásticas. 
Prato giratório em vidro. 
Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. 
Plugue e cordão de alimentação com 
certificação INMETRO. 
Voltagem: 110V ou 220V (conforme 
demanda). 
Indicação da voltagem no cordão de 
alimentação (rabicho) do aparelho. 
Selo de certificação INMETRO. 

6 1 31 Liquidificador industrial capacidade de 8L 1.938,00 Classificado 
(LQ1) Liquidificador industrial de 8 litros, 
fabricado em conformidade com a Norma 
Regulamentadora do Ministério do Trabalho 
e Emprego NR12 - Segurança no Trabalho 
em Máquinas e Equipamentos. 
Capacidade: 
Copo com capacidade útil de 8 litros. 
Características construtivas: 
Copo removível confeccionado em chapa de 
aço inox, em peça única, sem 
soldas, com espessura de 1 mm. 
Flange do copo em material plástico 
injetado, em cor clara. 
Alças em aço inox, espessura de chapa de 
1,25mm, com bordas rebatidas para 
o lado interno e soldadas em toda extensão 
de modo a não haver retenção de resíduos. 
Fixação das alças ao copo com soldas lisas, 
uniformes e sem frestas de modo a evitar o 
acúmulo de resíduos. 
Tampa do copo em aço inox, espessura 
mínima de chapa de 0,6mm, com dobras 
estruturais que permitam a limpeza interna. 
Gabinete do motor em aço inox, espessura 
mínima de chapa de 0,6mm, flange superior 
e ao da base em material plástico injetado, 
em cor clara. Dreno da flange posicionado 
de modo a não haver entrada de líquidos no 
gabinete do motor. 
Sapatas antivibratórias em material 
aderente. 
Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo 
da faca e pino elástico de tração da faca em 
aço inox. 

1 O conjunto formado pelas facas, eixo e 
elementos de fixação deve ser removível 
para limpeza, sem a necessidade de 
utilização de ferramentas 
Flange de acoplamento do motor, pinos de 
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tração e elementos de fixação em aço inox. 
Interruptor liga/desliga. 
Interruptor para pulsar. 

1 
Motor monofásico de% HP. 
Dimensionamento e robustez da fiação, 
plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação. 
Voltagem do aparelho: comutável 11 O V/ 
220 V por meio chave comutadora. 
Indicação da voltagem na chave 
comutadora. 
Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 
mm de comprimento. 

6 1 34 Balança plataforma para 150 kg (BL2) 3.618,00 Classificado 
Balança digital de plataforma, com coluna e 
piso móvel, fabricada e aferida de acordo 
com o "Regulamento Técnico Metrológico 
para Instrumentos de Pesagem não 
Automáticos" - Portaria INMETRO nº 236, 
de 22 de dezembro de 1994. 
Dimensões e tolerância: 
Plataforma: 
Largura: 43cm. 
Comprimento: 61 cm. 
Tolerância: +/- 10%. 
Capacidade: 
Capacidade de pesagem: 150 kg. 
Características construtivas e funcionais: 
Com plataforma e piso móvel. 
Coluna tubular longa. 
Divisão de 50g. 
Indicador: bateria de longa duração. 
Alto desligamento para proporcionar 
economia da bateria. 
Botão liga/desliga. 
Com visor cristal líquido e dígitos grandes. 
Memória de tara e zero; sobra e falta. 
Teclas com funções. 
Tensão elétrica: 11 O e 220V. 
Com carregador + bateria e demais 
acessórios. 
Rodízios de movimentação. 
Plugue e cordão de alimentação com 
certificação INMETRO. 
Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a 
corrente da operação. 

6 1 37 Multiprocessador de Alimentos (MT) 2.304,00 Classificado 
Multiprocessador de alimentos, com lâminas 
multifuncionais, modelo doméstico. 
Capacidade: 
Tigela grande: aprox. 2 litros de ingredientes 
líquidos ou 3 kg de massa. 
Características construtivas: 
Lâminas multifuncionais fabricadas em aço 
inoxidável. 

/'i 

~ (~,'{\ o-o à..C- 
-~·t .. ~C, (l:YlQ,,1 
/ \.. r 

,.) 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

Tigela extragrande, com capacidade aprox. 
para 2 litros de ingredientes líquidos ou 3kg 
de massa. 
Tampa da tigela com bocal largo para 
absorver frutas, legumes e verduras 
inteiras. 
Com 2 ajustes de velocidade e função 
pulsar que permita o controle preciso da 
duração e frequência do processamento. 
Segurança detecção de tampa e tigela e 
freio mecânico de 1,5s. 
Cabo com armazenamento integrado. 
Base firme com pés antideslizantes 
(ventosa). 
Motor com potência de 700W. 
Voltagem: 11 OV e 220V. 
Dimensionamento e robustez da fiação, 
plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação. 
Cordão de alimentação (rabicho) certificado 
pelo INMETRO, com indicação da voltagem. 
Os acessórios devem combinar com a cor 
da velocidade; e possibilitar a limpeza em 
lava louças. 
Acessórios 
batedor para mistura de massas leves e 
pesadas; 
1 faca de corte em aço inoxidável para 
carnes, legumes e verduras; 
2 discos de metal para ralar e picar em 
pedaços finos e médios; 
liquidificador (jarra) com tampa, com 
capacidade para 1,5 litros para misturar, 
triturar e mexer ingredientes variados; 
1 disco emulsificador para preparar 
alimentos como clara em neve e 
maionese. 

6 1 57 Caixa de som Compatível com MP3, Rádio 801,00 Classificado 
FM, Bluetooth, Alto falantes, sistema de 
transmissão e recepção de Áudio digital, 
Entrada USB, Entrada Cartão SD, Função 
Karaokê, Entrada auxiliar para dispositivo de 
áudio (RCA), Saída de áudio (RCA), Entrada 
para microfone (P1 O), Microfone sem fio, 
Controle de áudio (graves e agudos), 
Controle remoto 
Potência RMS300W RMS 
Características do displayLCD 
Voltagem Bivolt 
AlimentaçãoEnergia elétrica e bateria 
interna recarregável 

6 1 61 Roteador wifi Roteador wireless, indoer, taxa 2.100,00 Classificado 
de transmissão wireless de 300Mbps. 
Funções: Acess Point, Client, 
Universal/Repetidor WDS, Wireless Bridge, 
4 portas lan, 1 porta van. 

'<), 7 

;jz!Qr· 'l " / Í 1.h 
J 

/ . . 
..•. ) 

-~ 
('~~".3_.:, 

\ 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

7 1 6 COLCHONETE PARA TROCADOR Nas 1.848,00 Classificado 
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. 
088: Os materiais constituintes deverão 
possuir proteção dupla: ANTIÁCARO e 
ANTIALÉRGICA 

7 1 49 Bebedouro elétrico conjugado - Duas 4.470,00 Classificado 
colunas - (BB1) Bebedouro elétrico 
conjugado, tipo pressão, com 2 colunas, 
acessível, com 
capacidade aproximada de 6 litros por hora 
(40 pessoas/h aprox.) e certificado pelo 
INMETRO. 
Dimensões e tolerâncias: 
Altura: 960mm 
Altura parte conjugada: 650mm 
Largura: 660mm 
Profundidade: 291 mm 
Tolerância: +/-10% 
Características construtivas: 
Pia em aço inox AISI 304 polido, bitola 24 
(0,64mm de espessura), com quebrajato. 
Gabinete em aço inox AISI 304. 
Torneira: em latão cromado de suave 
acionamento, com regulagem de jato, 
sendo 2 (duas) torneiras de jato inclinado 
para boca e 01 (uma) torneira em haste para 
copo. 
Reservatório de água em aço inox AISI 304, 
bitola 20 (0,95mm de espessura, 
com serpetina (tubulação) em cobre 
(0,50mm de parede) externa, com 
isolamento em poliestireno expandido. 
Filtro de carvão ativado com vela 
sintetizada. 
Termostato com controle automático de 
temperatura de 4° a 15°C 
Compressor de 1 /1 O de H P, com gás 
ecológico. 
Protetor térmico de sistema (desligamento 
automático em caso de 
superaquecimento do sistema). 
Dreno para limpeza da cuba. 
Ralo sinfonado que barra o mau cheiro 
proveniente do esgoto. 
Voltagem: compatível com todas as regiões 
brasileiras. 
Capacidade aproximada: 6 litros por hora 
(40 pessoas/h aprox.). 
Não possuir cantos vivos, arestas ou 
quaisquer outras saliências cortantes ou 
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perfurantes de modo a não causar 
acidentes. 
O bebedouro deve ser acessível, em 
conformidade à NBR 9050/2005, no que 
couber. 
Produto de certificação compulsória, o 

1 equipamento deve possuir selos 
INMETRO, comprobatórios de conformidade 
com a legislação vigente, inclusive com 
eficiência bacteriológica "APROVADO". 
O gás a ser utilizado no processo de 
refrigeração não poderá ser prejudicial à 
camada de ozônio, conforme protocolo de 
Montreal de 1987; Decreto Federal nº 
99.280 de 07/06/90, Resolução Conama nº 
13 de 1995, Decreto Estadual nº 41.269 de 
10/03/97 e Resolução Conama nº 267 de 
2000. É desejável e preferencial que o gás 
refrigerante tenha baixo índice GWP 
("Global Warming Potential" - Potencial de 
Aquecimento Global), conforme o Protocolo 
de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 
de 12/05/05, devendo nesta opção utilizar o 
gás refrigerante "R600a". 
Dimensionamento e robustez da fiação, 
plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação, 
estando de acordo com a 
determinação da portaria lnmetro nº 185, de 
21 de julho de 2000, que determina a 
obrigatoriedade de todos os produtos 
eletroeletrônicos se adaptarem ao novo 
padrão de plugues e tomadas NBR 14136, a 
partir de 1 ° de janeiro de 201 O. 
Indicação da voltagem no cordão de 
alimentação. 

8 1 3 COLCHONETE PARA REPOUSO 24.850,00 Classificado 
Colchonete de lâmina de espuma flexível de 
poliuretano para uso infantil, certificado pelo 
INMETRO e em conformidade com a norma 
ABNT NBR 13579-1 11 Dimensões: 
Comprimento: 185cm; 
Largura: 65cm; 
Espessura: 05cm. 
Características: 
Revestimento em material têxtil plastificado, 
atóxico, ref CORINO, na cor AZUL REAL, 
impermeável, com acabamento em costura 
simples e acabamento em cadarço 
impermeável; 
Espuma com densidade nominal Kg/m3: D- 
20. Norma ABNT NBR 8537 

8 1 28 Fogão de 04 bocas de uso doméstico - linha 3.945,00 Classificado 
branca (FG2) Volume do forno: 62,3 litros 
Classificação Energética: Mesa/ forno: NB 
Mesa: 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

Queimador normal (1,7 kW):3 
Queimador família (2 kW):1 
Forno: 
Queimador do forno 2,4 
Dimensões aproximadas: 87x 51x 63 cm 
(AxlxP) 
Peso aproximado: 28,4 Kg 

8 1 32 Liquidificador semi-industrial capacidade de 1.026,00 Classificado 
2L (LQ2) Liquidificador com 2 Velocidades 
com Função Pulsar 
Capacidade para Triturar Gelo 
Capacidade: 
Copo com capacidade útil de 2 litros. 
Características construtivas: 
Copo removível, confeccionado em chapa 
de aço inox, em peça única, sem 
soldas, com espessura de 1 mm. 
Flange do copo em material plástico 
injetado, em cor clara. 
Alças em aço inox, espessura de chapa de 
1,25mm, com bordas rebatidas para 
o lado interno e soldadas em toda extensão 
de modo a não haver retenção de resíduos. 
Fixação das alças ao copo com soldas lisas, 
uniformes e sem frestas de modo a evitar o 
acúmulo de resíduos. 
Tampa do copo em aço inox, espessura 
mínima de chapa de 0,6mm, com dobras 
estruturais que permitam a limpeza interna. 
Gabinete do motor em aço inox, espessura 
mínima de chapa de 0,6mm, flange superior 
e ao da base em material plástico injetado, 
em cor clara. Dreno da flange posicionado 
de modo a não haver entrada de líquidos no 
gabinete do motor. 
Sapatas antivibratórias em material 
aderente. 
Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo 
da faca e pino elástico de tração da faca em 
aço inox. 
O conjunto formado pelas facas, eixo e 
elementos de fixação deve ser removível 
para limpeza, sem a necessidade de 
utilização de ferramentas. 
Flange de acoplamento do motor, pinos de 
tração e elementos de fixação em aço inox. 
Interruptor liga/desliga. 
Interruptor para pulsar. 
Motor monofásico de ~ H P. 
Dimensionamento e robustez da fiação, 
plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação. 
Voltagem do aparelho: comutável 11 O V/ 
220 V por meio chave comutadora. 
Indicação da voltagem na chave 
comutadora. 
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Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 
mm de comprimento 

8 1 55 Projetor Multimídia Características: 13.758,00 Classificado 
3.000 ANSI Lumens 
Painel 
Windows PC/Mac PC 
HDMI, USB, Vídeo Composto, Super Video 
Voltagem Bivolt 
Projetor X123PH OLP; Cabo de alimentação 
CA; Bateria para controle remoto; Guia 
rápido; Controle remoto; Cartão de 
Segurança; Guia do Usuário (CD-ROM); 
Cabo VGA 
Dimensões aproximadas do produto (cm) 
9x31,5x22cm 
Lente de Projeção, lens tipo de foco manual, 
manual zoom, lens mínimo Abertura F / 
2.41, abertura máxima da objectiva F / 2.55, 
comprimento focal mínimo 21,79 milímetros, 
distância focal máxima 23,99 milímetros, 
mínimo diagonal tamanho da imagem 23", 
máxima diagonal tamanho da imagem 25 
pés, distância mínima de projeção 39,37", 
distância máxima de projeção 39,04 pés, 
1.1 x Zoom Óptico 
Tipo de lâmpada OSRAM, número de 
lâmpadas 1, Potência da lâmpada: 190W 
Modo Normal, vida da lâmpada 5000 horas 
economia, Modo de vida da lâmpada 6000 
horas 

8 1 68 Computador de mesa (Processador 13, 8gb 71.240,00 Classificado 
de memória, disco rígido de 500 gb, 
Windows 7, 8. 1 ou 1 O, 64 bit, em português 
(brasil) + mouse + caixa de som + teclado 
em português + monitor led de 19.5 ou 20 
polegadas, com ajuste de altura. Com 
Garantia de no minímo um (01) ano. 

9 1 69 Impressora Laser Capacidade de saída de 15.610,00 Classificado 
papel: 
100 folhas 
Tecnologia de impressão: 
Laser eletrofotográfico 
Velocidade máxima em preto ppm: 
Até 30ppm 
Resolução (máxima) em dpi: 
Até 2400x600 em dpi 
Duplex sim 
Capacidade da bandeja de papel 250 folhas 
Interfaces USB de alta velocidade, Ethernet, 
Wireless 802. 11 b/g/n 
Emulação PCL6 
Volume máximo de ciclo mensal 10.000 
páginas 
Tempo de impressão da primeira página 

1 

Menos de 8,5 segundos 
Memória Padrão MB 

r 
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Memória Opcional Não 
Dimensões do Equipamento com caixa 
44,2 x 28,7 x 50,3 cm 
Interface da face embutida 
Wireless 
Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet 
Configuração de Impressão 
Economia de toner, impressão N em 1, 
marca d'água, impressão de póster, 
impressão de documentos de identidade, 
perfis de impressão, perfis de impressão 
personalizados, impressão de folhetos 
Visor LCD 1 linha 
Processador 266 MHz 
Modo Toner Save Sim 
Tipos de Papel 
Comum, fino, espesso, mais espesso, 
reciclado, bond, etiquetas e envelopes 
Tamanhos do Papel A5 até Ofício 
Gramatura de Papel 
Bandeja padrão 60 a 105 g/m2 Entrada 
manual 60 a 163 g/m2 

Certificação Energy Star Sim 
Consumo de Energia: Printing I Standy-by I 
Sleep 
468W / 58W / 0.8W 
Dimensões do Equipamento sem caixa 
36,6 x 36,1 x 18,3 cm 
Peso do Equipamento sem caixa 6,8kg 
Peso do Equipamento com caixa 7,9kg 
Compatibilidade com Dispositivos Móveis 
AirPrint, Google Cloud Print, Brother 
iPrint&Scan, Cortado Workplace, Wi-Fi 
Direct® 
Ciclo Mensal Recomendado 
2.000 páginas 
Sistemas Operacionais Compatíveis 
Windows Sim 
Mac Sim 
Conteúdo da Caixa 
Guia de Configuração Rápida e Manual do 
Usuário 
Sim 
Equipamento 
HL-L2360DW 
Conjunto de Cilindros 
Unidade de cilindro (12000 páginas) 
CD-Rom 
Instalação 
Cart. de Toner Preto 
Cartucho de toner inicial (700 páginas) 

9 1 70 Impressora Multifuncional Jato de Tinta 17.400,00 Classificado 
sistema de tanque de tinta. Impressão: 
Resolução máxima de impressão: 5760 x 
1440 dpi: Velocidade de impressão: 33 ppm 
em preto e 15 ppm em cores; Scanner: 
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Resolução máxima: 1200 x 2400 dpi; 
Profundidade de bit monocromático: 48-bit 
interna(24-bit externa); 
Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 
cm; 
Velocidade de digitalização: 2.4 
ms/linha(mono) 9.5 ms/linha(cor). 
Sistema de fax; Impressão por Dispositivo 
Móvel; Tamanhos de papel: A4, AS, A6, B5, 
10x15cm(4x6pol.), 13x18cm(5x7pol.), 16:9 
wide, 100x148mm Envelopes: #10(4 1/8x9 
1/2pol.), DL(11 Ox220mm), C6(114x162mm) 
Meia Carta(5 1/2x8 1/2pol.), 
13x20cm(5x8pol. ), 20x25cm(8x1 Opol). 
Capacidade de entrada de papel: 100 folhas 
de papel A4; 
Capacidade de bandeja de saída: 
30 folhas de papel A4. 
Visor de LCD; Software; Interfaces de 
Comunicação: USB 2.0 de alta 
velocidade/wi-fi/Ethernet; Voltagem: Bivolt; 
Cor do produto: Preto. 
Número de garrafas de tintas: 4. 
INCLUI: Garrafas de tinta preto e 
coloridos, CD de instalação, Cabo de 

1 

Alimentação, Cabo de 
1 Telefone, Cabo USB. 
10 1 44 Secadora de Roupas (SC) Duto de exaustão 3.988,00 Classificado 

Sistema anti-ruga 
Secagem por tombamento auto-reversível 
Seletor deb temperatura de secagem 
Seca 1 O Kg de roupas centrifugadas 
Consumo de energia: 0,2 kWh 
Voltagem: 11 OV ou 220V (não é bivolt) 
Cor: branco 
Dimensões aproximadas: 85x60x54 cm 
(AxLxP) 
Peso aproximado: 30Kg 

11 1 42 Máquina de lavar roupa capacidade de 8kg 2.808,00 Classificado 
Capacidade de roupa seca: 8Kg 
Consumo de energia: 0.24 kWh (110V) / 
0.25 kWh (220V) 
Consumo de energia mensal: 8.16 kWh/mês 
(110V) / 7.83 kWh/mês (220V) 
Cor: branca 
Potência: 550.0 W (110/220V) 
Rotação do Motor - Centrifugação: 750 rpm 
Dimensões aproximadas: 103,5x62x67cm 
(AxLxP) 
Peso aproximado: 40,5Kg 

11 1 63 Telefone sem fio Telefone sem fio, 1.440,00 Classificado 
fabricação brasileira com identificador de 
chamadas, base auricular, cabos e 
carregadores, 1 O números de remarcação 
rápida, relógio com alarme, baterias 
recarregáveis de níquel metal hídrico 
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13 

tamanho AAA, 
Visor iluminado para fácil atendimento, 
capacidade mínima de 50 números, 16 
horas de uso continuo, tamanho: 1.4 
polegadas/3,5 cm 

Classificado 

14 

53 !Televisão de LCD 32" com entrada para f17.948,00 
HDTV e USB (TV) Digital Crystal Clear para 
detalhes profundos e nitidez 
Tela LCD H D com resolução de 1366x768p 
28,9 bilhões de cores 
Taxa de contraste dinâmico de 26000: 1 
lncredibe surround 
Potência de áudio de 2x15W RMS 
Duas entradas HDMI para conexão HD 
totalmente digital em um único cabo Easy 
Link: controle fácil da TV e dispositivo 
conectado por HDMI CEC 
Entrada para PC para usar a TV como 
monitor de computador 
Conversos TV digital interno 
Dimensões: 
Altura: 54,40 cm 
Largura: 80,90 cm 
Profundidade: 9,20 cm 
Peso: 18Kg 

50 !Aparelho de Ar Condicionado Split 30000 f76.560,00 
BTUºs (AR1) Tipo 1 - 30.000 BTUS 
Modelo Split High Wall 
Tipo de ciclo Quente/Frio 
Cor Branco 
ENCE No mínimo D 
Filtro de Ar Anti-bactéria 
Vazão de Ar No mínimo 1.150 m3/h 
Controle remoto Sim 
Termostato Digital 
Funções Sleep e Swing 
Voltagem 220 V 

Classificado 

CLAUDINA COMIRAN 

MESA Mesa retangular monobloco, com f5.700,00 
bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, 
com estruturas retangulares em aço 
50x30mm parede 1,2. O tampo 
confeccionado em MDF de 15mm com re- 
engrosso de 3 Omm, revestido em sua face 
superior em laminado melamínico pós 
formável de 0,6mm de espessura na cor 
salmão (referência L 148), acabamento de 
superfície texturizado e encabeçamento de 
fita de bordo em PVC branco. Acabamento 
da face inferior em laminado melamínico 
branco brilhante. A fixação do tampo será 
por meio de parafusos auto-atarrachantes 
de 2 W' x 3/16" A estrutura em aço de 
pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, 

i f o. YlY 

Classificado 
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na cor branca fosca, polimerizada em estufa. 
Ponteiras de acabamento em polipropileno 
na cor branca, fixado à estrutura através de 
encaixe. 

1 1 9 QUADRO MURAL DE FELTRO Quadros 1.314,00 Classificado 
com moldura em alumínio anodizado natural 
fosco, frisado, vista de 20x19mm 
profundidade; fundo do quadro 
confeccionado em eucatex, 1 Omm e 
acabamento em feltro verde. 
Dimensões: 
Altura 120 cm 
Largura 90 cm 

1 1 26 Geladeira de uso doméstico frostfree 41 OL - 2.340,00 Classificado 
linha branca Capacidade Total de 
Armazenamento: 41 OL 
Capacidade Líq. Congelador: 1 OOL 
Capacidade Líq. Refrigerador: 31 OL 
Capacidade Total Bruta: 400L 
Capacidade Bruta Congelador: 1 OOL 
Capacidade Bruta Refrigerador: 300L 
Tensão: 110V ou 220V 
Freqüência: 60 Hz 
Consumo: 58, 1 KWh/mês (110V) 
Consumo: 58, 1 KWh/mês (220V) 
Cor: branco 
Dimensões aproximadas: 
186,5x70,2x73,3cm (AxLxP) 
Peso aproximado: 84,5Kg. 

1 1 30 Esterilizador de mamadeiras para micro- 348,00 Classificado 
ondas (ES) Esterilizador de mamadeira a 
vapor, para uso em microondas, com 
capacidade mínima de 4 mamadeiras. 
Dimensões: 
Altura: máximo 180mm. 
Diâmetro/ Largura: máximo 280mm. 
Características construtivas: 
Base em polipropileno copolímero, dotado 
de dispositivos internos para 
acondicionamento de, no mínimo, 4 
mamadeiras. Tampa em plástico em 
polipropileno copolímero, transparente, com 
clipes e/ou presilhas para fechamento 
hermético. 

1 1 31 Liquidificador industrial capacidade de SL 1.620,00 Classificado 
(LQ1) Liquidificador industrial de 8 litros, 
fabricado em conformidade com a Norma 
Regulamentadora do Ministério do Trabalho 
e Emprego NR12 - Segurança no Trabalho 
em Máquinas e Equipamentos. 
Capacidade: 
Copo com capacidade útil de 8 litros. 
Características construtivas: 
Copo removível confeccionado em chapa de 

1 

aço inox, em peça única, sem 
soldas, com espessura de 1 mm. 
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Flange do copo em material plástico 
injetado, em cor clara. 
Alças em aço inox, espessura de chapa de 
1,25mm, com bordas rebatidas para 
o lado interno e soldadas em toda extensão 
de modo a não haver retenção de resíduos. 
Fixação das alças ao copo com soldas lisas, 
uniformes e sem frestas de modo a evitar o 
acúmulo de resíduos. 
Tampa do copo em aço inox, espessura 
mínima de chapa de 0,6mm, com dobras 
estruturais que permitam a limpeza interna. 
Gabinete do motor em aço inox, espessura 
mínima de chapa de 0,6mm, flange superior 
e ao da base em material plástico injetado, 
em cor clara. Dreno da flange posicionado 
de modo a não haver entrada de líquidos no 
gabinete do motor. 
Sapatas antivibratórias em material 
aderente. 
Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo 
da faca e pino elástico de tração da faca em 
aço inox. 
O conjunto formado pelas facas, eixo e 
elementos de fixação deve ser removível 
para limpeza, sem a necessidade de 
utilização de ferramentas. 
Flange de acoplamento do motor, pinos de 
tração e elementos de fixação em aço inox. 
Interruptor liga/desliga. 
Interruptor para pulsar. 
Motor monofásico de Y:i HP. 
Dimensionamento e robustez da fiação, 
plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação. 
Voltagem do aparelho: comutável 11 O V/ 
220 V por meio chave comutadora. 
Indicação da voltagem na chave 
comutadora. 
Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 
mm de comprimento. 

1 1 44 Secadora de Roupas (SC) Duto de exaustão 2.920,00 Classificado 
Sistema anti-rugas 
Secagem por tombamento auto-reversível 
Seletor deb temperatura de secagem 
Seca 1 OKg de roupas centrifugadas 
Consumo de energia: 0,2 kWh 
Voltagem: 11 OV ou 220V (não é bivolt) 
Cor: branco 
Dimensões aproximadas: 85x60x54 cm 
(AxlxP) 
Peso aproximado: 30Kg 

1 1 47 Lixeiras 50L com pedal e tampa em plástico 855,00 Classificado 
rígido (LX2) Lixeira 50 litros com pedal, com 
pedal metálico, fabricada em processo de 
rotomoldagem sem soldas ou emendas, em 
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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 
prarafuros. Chapa da dobradiça arrebitada 
na tampa. 
Dimensões: 
Medida Externa : 71,0x44,5x37,0 
Medida Interna: 60,0x39,0x24,0 

1 1 48 Lixeiras Lixeiras Plástico, sem tampa 9 litros 39,00 Classificado 
1 1 53 Televisão de LCD 32" com entrada para 12.390,00 Classificado 

HDTV e USB (TV) Digital Crystal Clear para 
detalhes profundos e nitidez 
Tela LCD HD com resolução de 1366x768p 
28,9 bilhões de cores 
Taxa de contraste dinâmico de 26000: 1 
lncredibe surround 
Potência de áudio de 2x15W RMS 
Duas entradas HDMI para conexão HD 
totalmente digital em um único cabo Easy 
Link: controle fácil da TV e dispositivo 
conectado por HDMI CEC 
Entrada para PC para usar a TV como 
monitor de computador 
Conversos TV digital interno 
Dimensões: 
Altura: 54,40 cm 
Largura: 80, 90 cm 
Profundidade: 9,20 cm 
Peso: 18Kg 

1 1 54 Ventilador de Teto (VT) Ventiladores para 285.00 Classificado 
serem acoplados ao teto com 130W de 
potência, e 3 velocidades. 
Características: 
Comprimento - 48cm 
Largura - 23,5cm 
Altura - 26cm 

1 1 56 Centrífuga Potencia 170W 940.00 Classificado 
Timer de 5 minutos com desligamento 
automático 
Capacidade para 20 kg de roupas molhadas 
Abertura do cesto grande 
Grade de proteção 
Porta cordão 
Cesto de inox 
Sistema de segurança 
Voltagem 11 Ov 
Cor branco 

1 1 59 Varal móvel Varal de Roupas com 2 Abas 318.00 Classificado 
Alumínio 
Altura: 91,0cm 
Largura: 56,0cm 
Profundidade: 153,0cm 

1 1 60 Cilindro de pão elétrico Carenagem Em Aço 379.00 Classificado 
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Inox Resistente A Corrosão. 
Rolos Laminadores Com Diâmetro De 50mm 
E Comprimento De 300mm, Com 
Raspadores Para Não Grudar Massa. 
Abertura Máxima Entre Laminadores De 
6mm. 
Mesa Em Aço Com Pintura Epóxi. 
Potência Nominal: 350 W 
Frequência Nominal: 50/60 Hz 
Tensão Nominal: 127/220 V (Com Chave 
Seletora) 
Consumo: 0,19 Kw/H. 
Produção (Aproximada): 16 Metros/ Minuto. 
Peso Líquido: 9,85 Kg. 
Dimensões: 52cm(C) X 29cm(L) X 25cm(A) 

1 1 64 Travesseiro infantil Dimensão 1.105,00 Classificado 
30cm x 40cm x 3cm 
Material: Tecido e Fibra 
Cor: Branco 
Composição: 
50% Algodão - 50% Poliéster 
Enchimento: 100% Fibra Poliéster 
Informações Adicionais: 
Suporte Super Macio para o Bebê 
Não Alérgico 
Antitraça e Antimofo 
Inodoro 
Possível Lavar e Secar em Máquina 

1 1 67 Banquetas de madeira PINUS/JATOBA 585,00 Classificado 
Dimensões 
Altura = 50 cm 
Largura = 34 cm 
Profundidade = 32 cm 
Cadeira estofada 
Espuma densidade 33 
Pintada verniz 

1 1 71 Cadeirinha de repouso Características: 2.226,00 Classificado 
Idade Recomendada: A Partir Do 
Nascimento (Om+) 
Peso Recomendado: Até 18 Kg 
Material/Composição: 100 Poliéster (Têxtil)/ 
100 Polietileno (Barra) 
Peso Aproximado Do Produto (Kg): 3,535 Kg 
Som/Luzes: Sim (Apenas Som) 
Cor Predominante: Não Especifica 
(Colorida) 
Certificação Do lnmetro: Sim 
- Cinto De Segurança De Três Pontos 
- Tecido Do Assento É Removível (Pode Ser 
Lavado Na Máquina De Lavar) 
- Duas Posições De Recline 
- Barra De Brinquedos Removível Com 
brinquedos 

1 1 73 Pratos altura 30 mm - espessura 2,0 mm - 735,00 Classificado 
diâmetro (boca 300mm base 127mm) - 
capacidade 600ml 
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1 1 76 Colher comprimento 170 mm 1.020,00 Classificado 
(cabo+concha) - Espessura (cabo 3,5 mm, 
concha 2,0 mm) - diâmetro (concha 3 cm) - 
capacidade 1 O mi 

1 1 77 Garfo garfo mesa, material corpo aço 900,00 Classificado 
inoxidável, material cabo aço inoxidável, tipo 
mesa, características 
adicionais liso, polido, 23 cm comprimento e 
3mm espessura 

1 1 80 Aspirador de Pó Aspirador vertical, Smart 500,00 Classificado 
turbo, 1800W, 11 OV, com filtro; 
Material: Plástico e metal; 
Capacidade: 2,21 
Peso aproximado: 4,3 kg 

2 1 2 BANCO Banco retangular monobloco, com 9.900,00 Classificado 
bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.40, 
com estruturas retangulares em aço 
50x30mm parede 1,2. O tampo 
confeccionado em MDF de 15 mm com re- 
engrosso de 30 mm, revestido em sua face 
superior em laminado melamínico pós 
formável de 0,6mm de espessura na cor 
lbiza (referência L 156), acabamento de 
superfície texturizado e encabeçamento de 
fita de bordo em PVC branco. Acabamento 
da face inferior em laminado melamínico 
branco brilhante. A fixação do tampo é por 
meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 
~" x 3/16" A estrutura em aço com pintura 
eletrostática de tinta epóxi em pó, na cor 
branca fosca, polimerizada em estufa. Kit 
Mobiliário 7 Ponteiras de acabamento em 
polipropileno na cor branca, fixado à 
estrutura através de encaixe. 

2 1 4 CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO Cadeira alta 3.184,00 Classificado 
de alimentação infantil dobrável, em 
conformidade com a ABNT NBR 15991- 
1:2011 Cadeiras altas para crianças Parte 1: 
Requisitos de segurança, e ABNT NBR 
15991-2:2011 Cadeiras altas para crianças 
Parte 2: Métodos de ensaio. Dimensões: 
Proteção lateral: mínimo de 140 mm, 
medidos do topo da proteção lateral à 
superfície do assento (medições realizadas 
conforme item 6.12 da ABNT NBR 15991-2); 
Altura do encosto: mínima de 250 mm, 
medidos na posição vertical (medições 
realizadas conforme item 6.9.2 da ABNT 
NBR 15991-2). 
Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 

1 

mm. 12 Obs.: Nos casos em que o encosto 1 

da cadeira possua ângulo menor que 60° em 
relação à horizontal (medição realizada 
conforme item 6.9.1 da ABNT NBR 15991- 
2), o comprimento mínimo do encosto deve 
ser de 400 mm (medição realizada conforme 
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item 6.9.3 da ABNT NBR 15991-2). 
Características: 
Cadeira dobrável, com estrutura tubular de 
seção circular em aço carbono; Assento e 
encosto acolchoados com espuma revestida 
de lona vinílica laminada com tecido; 
Braços ou dispositivo para proteção lateral; 
Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na 
cor BRANCA, removível ou articulada; 
Apoio para os pés em (PP) polipropileno 
injetado, removível ou articulado; 
Sapatas antiderrapantes. A cadeira pode 
alternativamente ser dotada de dois rodízios, 
desde que estes possuam freios; 
Cinto tipo suspensório; 
Pintura dos elementos metálicos em tinta em 
pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, 
brilhante, polimerizada em estufa, espessura 
mínima de 40 micrometros na cor CINZA. 

2 1 10 Quadro Branco Tipo Lousa Magnético (QB 1) 3.838,80 Classificado 
Quadro branco tipo lousa magnética, vertical 

1 

ou horizontal com moldura flip (abertura 
frontal) em alumínio anodizado natural 
fosco, frisado, vista de 20x19mm 
profundidade própria para facilitar trocas do 
conteúdo interno; fundo do quadro 
confeccionado em eucatex, 1 Omm. 
Dimensões: 
Altura 120 cm 
Largura 200 cm 

2 1 14 Arquivo de Aço (AQ1) Arquivo deslizante em 760,00 Classificado 
aço chapa 26 (espessura 0,46mm) na cor 
platina, com quatro gavetas e travamento 
único, fechamento através de tambor 
cilíndrico, com gavetas corrediças reguláveis 
distanciadas a cada 400mm. 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 40mm. Deve ser tratado 
contra oxidação com fosfato de zinco e 
pintados com tinta especial com secagem 
em estufa; 
Após o processo acima descrito o produto 
deve seguir para uma estufa de alta 
temperatura para receber a pintura pelo 
processo eletrostático de pintura a pó, 

1 consolidando a superfície do produto com 50 

1 

micra de espessura de tinta, no mínimo. 
Rodapé em chapa de aço pintada na mesma 
cor platina com sapatas niveladoras. 
Capacidade: 35kg por gaveta. 
Dimensões: 
Altura: 105cm 
Largura:47cm 

~: 
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Profundidade: 71 cm 
2 1 16 Cadeira com altura regulável (C6) Cadeiras 1.323,00 Classificado 

giratória com braços, espaldar médio, 
assento e encosto em compensado 
multilaminado anatômico, espuma de 
poliuretano injetada em densidade de 40 a 
50kg/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 280/290g/m, mecanismo 
relax com bloqueio e regulagem 
permanente-gás, base 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 retardante. Braços reguláveis com 
alma de aço e apoia braços em poliuretano 
com regulagem em cinco posições. 
Dimensões: 
Altura do assento da cadeira ao chão: 
regulável 
Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm 
OBS: a cadeira deve ter a certificação da 
ABNT 13. 962 e ter garantia de 5 (cinco) 
anos 

2 1 20 Quadro de Avisos em Metal (QM) Quadros 1.345,00 Classificado 
com moldura em alumínio anodizado 

i branco, fundo do quadro 
confeccionado em eucatex, 1 Omm e 
acabamento em chapa de aço branca 
magnética. 
Dimensões: 
Altura 90 cm 

1 

Largura 150 cm 1 

2 1 29 Microondas 30L - Linha Branca (MI) Forno 848,00 Classificado 
de microondas 
Capacidade: 
Volume útil mínimo de 30 litros, resultado do 
produto das dimensões internas da cavidade 
do equipamento. 
Características construtivas: 
Gabinete monobloco em aço galvanizado 
revestido interna e externamente com 
pintura eletrostática em pó, na cor branca. 
Iluminação interna. 
Painel de controle digital com funções pré- 
programadas. 
Timer. 
Relógio. 

1 
Porta com visor central, dotada de puxador 
e/ou tecla de abertura. 
Dispositivos e travas de segurança. 
Sapatas plásticas. 
Prato giratório em vidro. 

-t-· -t-: a· ')0 '. / '1 '- -\._.... 
i 
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Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. 
Plugue e cordão de alimentação com 
certificação INMETRO. 
Voltagem: 11 OV ou 220V (conforme 
demanda). 
Indicação da voltagem no cordão de 
alimentação (rabicho) do aparelho. 
Selo de certificação INMETRO. 

2 1 32 Liquidificador semi-industrial capacidade de 680,00 Classificado 
2L (LQ2) Liquidificador com 2 Velocidades 
com Função Pulsar 
Capacidade para Triturar Gelo 
Capacidade: 
Copo com capacidade útil de 2 litros. 
Características construtivas: 
Copo removível, confeccionado em chapa 
de aço inox, em peça única, sem 
soldas, com espessura de 1 mm. 
Flange do copo em material plástico 
injetado, em cor clara. 
Alças em aço inox, espessura de chapa de 
1,25mm, com bordas rebatidas para 
o lado interno e soldadas em toda extensão 
de modo a não haver retenção de resíduos. 
Fixação das alças ao copo com soldas lisas, 
uniformes e sem frestas de modo a evitar o 
acúmulo de resíduos. 
Tampa do copo em aço inox, espessura 
mínima de chapa de 0,6mm, com dobras 
estruturais que permitam a limpeza interna. 
Gabinete do motor em aço inox, espessura 
mínima de chapa de 0,6mm, flange superior 
e ao da base em material plástico injetado, 
em cor clara. Dreno da flange posicionado 
de modo a não haver entrada de líquidos no 
gabinete do motor. 
Sapatas antivibratórias em material 
aderente. 
Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo 
da faca e pino elástico de tração da faca em 
aço inox. 
O conjunto formado pelas facas, eixo e 
elementos de fixação deve ser removível 
para limpeza, sem a necessidade de 
utilização de ferramentas. 
Flange de acoplamento do motor, pinos de 
tração e elementos de fixação em aço inox. 
Interruptor liga/desliga. 
Interruptor para pulsar. 
Motor monofásico de ~ H P. 
Dimensionamento e robustez da fiação, 
plugue e conectores elétricos 

1 

compatíveis com a corrente de operação. 
Voltagem do aparelho: comutável 11 O V/ 
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220 V por meio chave comutadora. 
Indicação da voltagem na chave 
comutadora. 
Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 
mm de comprimento 

2 1 34 Balança plataforma para 150 kg (BL2) 2.210,00 Classificado 
Balança digital de plataforma, com coluna e 
piso móvel, fabricada e aferida de acordo 
com o "Regulamento Técnico Metrológico 
para Instrumentos de Pesagem não 
Automáticos" - Portaria INMETRO nº 236, de 
22 de dezembro de 1994. 
Dimensões e tolerância: 
Plataforma 
Largura: 43cm. 
Comprimento: 61 cm. 
Tolerância: +/- 10%. 
Capacidade: 
Capacidade de pesagem: 150 kg. 
Características construtivas e funcionais: 
Com plataforma e piso móvel. 
Coluna tubular longa. 
Divisão de 50g. 
Indicador: bateria de longa duração. 
Alto desligamento para proporcionar 
economia da bateria. 

i 
Botão liga/desliga. 

1 Com visor cristal líquido e dígitos grandes. 
Memória de tara e zero; sobra e falta. 
Teclas com funções. 
Tensão elétrica: 11 O e 220V. 
Com carregador + bateria e demais 
acessórios. 
Rodízios de movimentação. 
Plugue e cordão de alimentação com 
certificação INMETRO. 
Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a 
corrente da operação. 

2 1 40 Exaustor/ Ventilador Industrial (EX) Exaustor 159.00 Classificado 
Industrial de 40 cm de diâmetro, produzido 
em aço, com motor de potencia em 1/5CV, 
vazão de 3000m3/h, RPM 1600 - 50/60Hz e 
chave de reversão do motor. 

2 1 50 Aparelho de Ar Condicionado Split 30000 48.000,00 Classificado 
BTU"s (AR1) Tipo 1 - 30.000 BTUS 
Modelo Split High Wall 
Tipo de ciclo Quente/Frio 
Cor Branco 
ENCE No mínimo D 
Filtro de Ar Anti-bactéria 
Vazão de Ar No mínimo 1.150 m3/h 
Controle remoto Sim 
Termostato Digital 
Funções Sleep e Swing 
Voltagem 220 V 

J~' f(tlU/ 
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2 1 51 Aparelho de Ar Condicionado Split 18.000 13.400,00 Classificado 
BTUS Tipo 1 - 18.000 BTUS 
Modelo Split High Wall 
Tipo de ciclo Quente/Frio 
Cor Branco 
ENCE No mínimo D 
Filtro de Ar Anti-bactéria 
Vazão de Ar No mínimo 1.150 m3/h 
Controle remoto Sim 
Termostato Digital 
Funções Sleep e Swing 
Voltagem 220 V 

2 1 65 Fronhas de travesseiros Dimensão 765,70 Classificado 
30cm x 40cm x 3cm 
Algodão 100% liso cores claras, sem 
estampas 
Fechamento estilo envelope (sem zíper) 

2 1 66 Capas de colchonetes Comprimento: 185cm 2.793,00 Classificado 
Largura: 65cm 
Espessura: 05cm 
Algodão 100% liso cores claras, sem 
estampas 
Fechamento estilo envelope (sem zíper) 

2 1 68 Computador de mesa (Processador 13, 8gb 47.190,00 Classificado 
de memória, disco rígido de 500 gb, 
Windows 7, 8.1 ou 1 O, 64 bit, em português 
(brasil) + mouse + caixa de som + teclado 
em português+ monitor led de 19.5 ou 20 
polegadas, com ajuste de altura. Com 
Garantia de no minímo um (01) ano. 

2 1 70 Impressora Multifuncional Jato de Tinta 9.590,00 Classificado 
sistema de tanque de tinta. Impressão: 
Resolução máxima de impressão: 5760 x 
1440 dpi: Velocidade de impressão: 33 ppm 
em preto e 15 ppm em cores; Scanner: 
Resolução máxima: 1200 x 2400 dpi; 
Profundidade de bit monocromático: 48-bit 
interna(24-bit externa); 
Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 
cm; 
Velocidade de digitalização: 2.4 
ms/linha(mono) 9.5 ms/linha(cor). 
Sistema de fax; Impressão por Dispositivo 
Móvel; Tamanhos de papel: A4, A5, A6, B5, 
10x15cm(4x6pol.), 13x18cm(5x7pol.), 16:9 
wide, 100x148mm Envelopes: #10(4 1/8x9 
1/2pol.), DL(110x220mm), C6(114x162mm) 
Meia Carta(5 1/2x8 1/2pol.), 
13x20cm(5x8pol.), 20x25cm(8x1 Opol). 
Capacidade de entrada de papel: 100 folhas 
de papel A4; 
Capacidade de bandeja de saída: 
30 folhas de papel A4. 
Visor de LCD; Software; Interfaces de 
Comunicação: USB 2.0 de alta 
velocidade/wi-fi/Ethernet; Voltagem: Bivolt; 
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Cor do produto: Preto. 
Número de garrafas de tintas: 4. 
INCLUI: Garrafas de tinta preto e 
coloridos, CD de instalação, Cabo de 
Alimentação, Cabo de 
Telefone, Cabo USB. 

2 1 75 Cumbuca 52 mm altura - espessura 2,0 mm 1.425,00 Classificado 
- diâmetro (boca 111 mm base 70mm) - 
capacidade 300ml 

2 1 78 Faca faca mesa, material lâmina aço 930,00 Classificado 
inoxidável, material cabo aço inoxidável, 
características adicionais liso, polido, 23 cm 
comprimento e 3mm espessura 

3 1 13 Armário Alto em Aço (AM4) Fornecimento e 11.528,00 Classificado 
montagem de armário Alto em Aço, todo em 
chapa 24, com 02 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 

1 eletrostática a pó. 
Dimensões: 
Altura: 198cm 
Largura:90cm 
Profundidade: 40cm 

3 1 19 Sofá em material lavável de dois lugares 450,00 Classificado 
(SF1) Sofá de dois lugares em material 
lavável e pés em alumínio revestido; 
Características: 
Revestimento Superior em laminado de PVC 
com reforço em manta (Korino) CV 20; 
Acabamento inferior em Tela de Ráfia; 
ESTRUTURA 
Madeira de pinus e eucalipto proveniente de 
reflorestamento com imunização contra 
mofo, cupim e microorganismos. 
Sustentação do assento e encosto com 
cintas Elásticas de alta resistência. 
Travamento da estrutura com grampos 
fixados com grampeadores pneumáticos. 
ESPUMAS 
Espuma de poliuretano. 
Assento: Densidade D-23 
Braça: Densidade D-20 
Encostos: Densidade D-20 
Dimensões: 
Altura do assento do sofá ao chão: 73cm 
Assento do estofado: 125 cm x 75 cm 

3 1 22 Cadeira para refeição de adultos (C8) 2.499,00 Classificado 
Cadeira fixa empilhável, injetada em 
poliuretano para uso adulto. 
Características: 
Estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço 

,fa,,u 
lf 
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oval 16x30. com sapatas deslizantes em 
nylon. Acabamento da estrutura com 
tratamento de fosfatização e pintura 
eletrostática. 
Empilhamento máximo recomendado: seis 
unidades. 
Cores: Diversas. 
Revestimento: Polipropileno 
Dimensões: 
Altura do assento da cadeira ao chão: 
regulável 
Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm 

3 1 28 Fogão de 04 bocas de uso doméstico - linha 570,00 Classificado 
branca (FG2) Volume do forno: 62,3 litros 
Classificação Energética: Mesa/ forno: A/B 
Mesa: 
Queimador normal (1,7 kW):3 
Queimador família (2 kW): 1 
Forno: 
Queimador do forno 2,4 
Dimensões aproximadas: 87x 51x 63 cm 
(AxlxP) 
Peso aproximado: 28,4 Kg 

3 1 35 Batedeira planetária (BT1) Batedeira 2.007,00 Classificado 
planetária de aplicação semi-industrial, com 
capacidade para 5 litros, fabricada em 
conformidade com a Norma 
Regulamentadora do Ministério do Trabalho 
e Emprego, NR 12 - Segurança no Trabalho 
em Máquinas e Equipamentos. 
Dimensões e tolerância: 
Largura: 240mm; 
Profundidade: 350mm; 
Altura: 420mm; 
Tolerância +/- 15% 
Características construtivas: 
Estrutura ou suporte para o motor em aço, 
com fino acabamento em pintura 
epóxi. 
Cuba em aço inox. 
Cabeçote basculante com trave para facilitar 
a remoção da cuba para 
higienização. 
Sistema de engrenagens helicoidais. 
Com quatro níveis de velocidade. 
Movimento planetário. 
Sistema de troca de velocidade progressiva 
com polia variadora. 
Com batedor para massas leves, massas 
pesadas e batedor globo. 
Chave liga/desliga e chave seletora de 
velocidade. 
Manipula trava/destrava. 
Com os seguintes acessórios inclusos: 
1 tacho em aço inox, com capacidade para 5 
litros; 
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1 batedor para massas leves; 
1 batedor plano para massas pesadas; 
1 batedor globo para claras, etc. 
Frequência: 50/60hz. 
Potência: 500wats. 
Voltagem: 11 O ou 220V (monofásica). 

3 1 43 Ferro elétrico a seco (FR) Potência: 1 OOOW 57,00 Classificado 
Consumo: 1,0kWh 
Cor: branco 
Voltagem: 11 OV ou 220V (não é bivolt) 
Dimensões e Peso: 
Dimensões aproximadas: 25x10,5x12 cm 
(AxlxP) 
Peso aproximado: 750g 

3 1 57 Caixa de som Compatível com MP3, Rádio 649,00 Classificado 
FM, Bluetooth, Alto falantes, sistema de 
transmissão e recepção de Áudio digital, 
Entrada USB, Entrada Cartão SD, Função 
Karaokê, Entrada auxiliar para dispositivo de 
áudio (RCA), Saída de áudio (RCA), Entrada 
para microfone (P10), Microfone sem fio, 
Controle de áudio (graves e agudos), 
Controle remoto 
Potência RMS300W RMS 
Características do displayLCD 
Voltagem Bivolt 
Alimentação Energia elétrica e bateria 
interna recarregável 

3 1 72 Armário roupeiro - (AM2) Roupeiro em aço 1.080,00 Classificado 
na cor cristal, confeccionados em chapa de 
aço "22" (0,75mm), constituído por 12 
portas. As portas devem possuir venezianas 
para arejamento e possuir pitão para 
cadeado; 
Não será aceito ondulações, ressaltos, 
rebarbas ou imperfeições no acabamento 
dos roupeiros; 
Devem ser tratados contra oxidação com 
fosfato de zinco e pintados com tinta 
especial na cor platina com secagem em 
estufa; 
Após o processo acima descrito o produto 
deve seguir para uma estufa de alta 
temperatura para receber a pintura pelo 
processo eletrostático de pintura a pó, 
consolidando a superfície do produto com 50 
micra de espessura de tinta, no mínimo. 
Possuir dobradiças internas para evitar 
arrombamentos com abertura de 135º, pés 
removíveis com sapatas plásticas 
niveladoras 03/8". 
Dimensões: 
Altura: 1945 mm 
Largura: 900 mm 
Profundidade: 400 mm 

4 1 15 Mesa de Trabalho (M6) Mesa para 2.303,00 Classificado 
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professor, em tampo 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 híbrida de epóxi com 
poliéster em pó, com secagem em estufa. 
Deverão possuir duas gavetas com rodízios 
em metal, e travamento lateral para segredo. 
Bandeira frontal em melamina com altura 
final de 50cm, com bordas arredondadas em 
perfil de PVC , e acabamento em fita de 
PVC. 
Dimensões: 
Altura da mesa: 75 cm 
Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 e 

4 1 21 Mesa de refeição para adultos (M8) Mesa 210,00 Classificado 
circular em revestimento melaminico 
texturizado, tampo em 28mm com bordas 
arredondadas em perfil de PVC 180°, e 
acabamento em fita de PVC. 
Estrutura em aço com tratamento anti 
ferrugem e pintura epóxi. 
Dimensões: 
Altura da mesa: 71 cm 
Tampo da mesa: diâmetro 1 OOcm 

4 1 25 Geladeira de uso doméstico frostfree 300L 8.925,00 Classificado 
(RF2) Refrigerador vertical combinado, linha 
branca, sistema de refrigeração 
frostfree, voltagem 11 O V ou 220 V 
(conforme demanda). 
O refrigerador deverá possuir certificação 
INMETRO apresentando classificação 
energética "A", conforme estabelecido na 
Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. 
Dimensões aproximadas: 176 x 62 x 69 cm 
(AxlxP) 
Capacidade: 
Capacidade total (volume interno): mínima 
de 300 litros. 
Características construtivas: 
Gabinete externo do tipo monobloco e 
portas revestidas em chapa de aço com 
acabamento em pintura eletrostática (em 
pó), na cor branca. 
Sistema de isolamento térmico em espuma 
de poliuretano injetado no gabinete e nas 
portas. 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

Gabinete tipo "duplex" com duas (2) portas 
(freezer e refrigerador). 
Partes internas revestidas com painéis 
plásticos moldados com relevos para 
suporte das prateleiras internas deslizantes. 
Conjunto de prateleiras de vidro temperado 
removíveis e reguláveis. 
Prateleiras da porta e cestos plásticos, 
removíveis e reguláveis. 
Gaveta plástica para condicionamento de 
frutas, verduras e legumes. 
Prateleira e/ou gaveta plástica no 
compartimento do freezer. 
Formas para gelo no compartimento do 
freezer. 
Gaxetas magnéticas para vedação 
hermética das portas com o gabinete. 
Batentes das portas dotados de sistema 
antitranspirante. 
Dobradiças metálicas. 
Sapatas niveladoras. 
Sistema de controle de temperatura por 
meio de termostato ajustável. 
Sistema de refrigeração frostfree 
Gás refrigerante R600a. 
OBS.1: O gás a ser utilizado no processo de 
refrigeração não poderá ser prejudicial à 
camada de ozônio, conforme protocolo de 
Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 
99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama 
nº 267 de 2000. 
OBS.2: O gás refrigerante deve ainda 
possuir baixo índice GWP (Global 
Warming Potential Potencial de 
Aquecimento Global), conforme Protocolo de 
Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 
12/05/05. 
Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. 
Plugue e cordão de alimentação com 
certificação INMETRO. 
Voltagem: 110V / 220V (conforme 
demanda). 
Indicação da voltagem no cordão de 
alimentação (rabicho) do aparelho. 
Certificação INMETRO apresentando 
classificação energética "A", conforme 
estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de 
fevereiro de 2006. 

4 1 33 Balança de prato com capacidade para 15 5.391,00 Classificado 
kg (BL 1) Balança eletrônica digital com prato 
em aço inoxidável com capacidade de 15 kg, 
fabricada e aferida de acordo com o 
"Regulamento Técnico Metrológico para 
Instrumentos de Pesagem não Automáticos" 
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- Portaria INMETRO nº 236, de 22 de 
dezembro de 1994. 
Classificação metrológica: "Tipo 111". 
Dimensões: 
Dimensões mínimas do prato: 240 x 325 
mm; 
Peso mínimo do equipamento: 3, 100 kg; 
Capacidade: 15 kg; 
Divisão: de 5g em 5g. 
Características construtivas e funcionais: 
Gabinete em ABS. 
Display de LCD de 5 dígitos com mínimo de 
12mm de altura. 
Teclado de membrana composto de teclas e 
funções. 
Pés reguláveis. 
Nível de bolha. 
Desligamento automático. 
Temperatura de operação de -1 OºC a +40ºC 
ou com redução dessa faixa de 
temperatura. 
Umidade relativa suportada: 10% a 90%, 
sem condensação. 
Tensão elétrica: 11 OVCA / 220VCA. 
Comutação automática de voltagem. 
Frequência de rede elétrica: 60 Hz. 
Consumo máximo: 1 OW. 
Bateria interna. 
Plugue e cordão de alimentação com 
cerificação INMETRO. 
Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. 

4 1 37 Multiprocessador de Alimentos (MT) 2.241,00 Classificado 
Multiprocessador de alimentos, com lâminas 
multifuncionais, modelo doméstico. 
Capacidade: 
Tigela grande: aprox. 2 litros de ingredientes 
líquidos ou 3 kg de massa. 
Características construtivas: 
Lâminas multifuncionais fabricadas em aço 
inoxidável. 
Tigela extragrande, com capacidade aprox. 
para 2 litros de ingredientes líquidos ou 3kg 
de massa. 
Tampa da tigela com bocal largo para 
absorver frutas, legumes e verduras 
inteiras. 
Com 2 ajustes de velocidade e função pulsar 
que permita o controle preciso da duração e 
frequência do processamento. 
Segurança: detecção de tampa e tigela e 
freio mecânico de 1,5s. 

1 

Cabo com armazenamento integrado. 
Base firme com pés antideslizantes 
(ventosa). 
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Motor com potência de 700W. 
Voltagem: 11 OV e 220V. 
Dimensionamento e robustez da fiação, 
plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação. 
Cordão de alimentação (rabicho) certificado 
pelo INMETRO, com indicação da voltagem. 
Os acessórios devem combinar com a cor 
da velocidade; e possibilitar a limpeza em 
lava louças. 
Acessórios: 
batedor para mistura de massas leves e 
pesadas; 
1 faca de corte em aço inoxidável para 
carnes, legumes e verduras; 
2 discos de metal para ralar e picar em 
pedaços finos e médios; 
liquidificador (jarra) com tampa, com 
capacidade para 1,5 litros para misturar, 
triturar e mexer ingredientes variados; 
1 disco emulsifícador para preparar 
alimentos como clara em neve e 
maionese. 

4 1 42 Máquina de lavar roupa capacidade de 8kg 2.298,00 Classificado 
Capacidade de roupa seca: 8Kg 
Consumo de energia: 0.24 kWh (110V) I 
0.25 kWh (220V) 
Consumo de energia mensal: 8.16 kWh/mês 
( 11 OV) / 7 .83 kWh/mês (220V) 
Cor: branca 
Potência: 550.0 W (110/220V) 
Rotação do Motor - Centrifugação: 750 rpm 
Dimensões aproximadas: 103,5x62x67cm 
(AxLxP) 
Peso aproximado: 40,5Kg 

4 1 55 Projetor Multimídia Características: 11.880,00 Classificado 
3.000 ANSI Lumens 
Painel 
Windows PC/Mac PC 
HDMI, USB, Vídeo Composto, Super Video 
Voltagem Bivolt 
Projetor X123PH OLP; Cabo de alimentação 
CA; Bateria para controle remoto; Guia 
rápido; Controle remoto; Cartão de 
Segurança; Guia do Usuário (CD-ROM); 
Cabo VGA 
Dimensões aproximadas do produto (cm) 
9x31,5x22cm 
Lente de Projeção, lens tipo de foco manual, 
manual zoom, lens mínimo Abertura F I 
2.41, abertura máxima da objectiva F I 2.55, 
comprimento focal mínimo 21,79 milímetros, 
distância focal máxima 23,99 milímetros, 

1 

mínimo diagonal tamanho da imagem 23", 
máxima diagonal tamanho da imagem 25 

1 pés, distância mínima de projeção 39,37", 
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distância máxima de projeção 39,04 pés, 
1.1 x Zoom Óptico 
Tipo de lâmpada OSRAM, número de 
lâmpadas 1, Potência da lâmpada: 190W 
Modo Normal, vida da lâmpada 5000 horas 
economia, Modo de vida da lâmpada 6000 
horas 

4 1 63 Telefone sem fio Telefone sem fio, 712,00 Classificado 
fabricação brasileira com identificador de 
chamadas, base auricular, cabos e 
carregadores, 1 O números de remarcação 
rápida, relógio com alarme, baterias 
recarregáveis de níquel metal hídrico 
tamanho AAA, 
Visor iluminado para fácil atendimento, 
capacidade mínima de 50 números, 16 
horas de uso continuo, tamanho: 1.4 
polegadas/3,5 cm 

4 1 69 Impressora Laser Capacidade de saída de 12.200,00 Classificado 
papel: 
100 folhas 
Tecnologia de impressão: 
Laser eletrofotográfico 
Velocidade máxima em preto ppm: 
Até 30ppm 
Resolução (máxima) em dpi: 
Até 2400x600 em dpi 
Duplex sim 
Capacidade da bandeja de papel 250 folhas 
Interfaces USB de alta velocidade, Ethernet, 
Wireless 802.11 b/g/n 
Emulação PCL6 
Volume máximo de ciclo mensal 10.000 
páginas 
Tempo de impressão da primeira página 
Menos de 8,5 segundos 
Memória Padrão MB 
Memória Opcional Não 
Dimensões do Equipamento com caixa 
44,2 x 28,7 x 50,3 cm 
Interface da face embutida 
Wireless 
Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet 
Configuração de Impressão 
Economia de toner, impressão N em 1, 
marca d'água, impressão de pôster, 
impressão de documentos de identidade, 
perfis de impressão, perfis de impressão 
personalizados, impressão de folhetos 
Visor LCD 1 linha 
Processador 266 MHz 
Modo Toner Save Sim 
Tipos de Papel 
Comum, fino, espesso, mais espesso, 
reciclado, bond, etiquetas e envelopes 
Tamanhos do Papel A5 até Ofício 

r(, i) ' \ ,C\/Yl,<, 
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Gramatura de Papel 
Bandeja padrão 60 a 105 g/m2 Entrada 
manual 60 a 163 g/m2 

Certificação Energy Star Sim 
Consumo de Energia:Printing I Standy-by I 
Sleep 
468W / 58W / 0.8W 
Dimensões do Equipamento sem caixa 
36,6 x 36,1 x 18,3 cm 
Peso do Equipamento sem caixa 6,8kg 

1 

Peso do Equipamento com caixa 7,9kg 
Compatibilidade com Dispositivos Móveis 
AirPrint, Google Cloud Print, Brother 
iPrint&Scan, Cortado Workplace, Wi-Fi 
Direct® 
Ciclo Mensal Recomendado 
2.000 páginas 
Sistemas Operacionais Compatíveis 
Windows Sim 
Mac Sim 
Conteúdo da Caixa 
Guia de Configuração Rápida e Manual do 
Usuário 
Sim 
Equipamento 
HL-L2360DW 
Conjunto de Cilindros 
Unidade de cilindro (12000 páginas) 
CD-Rom 
Instalação 
Cart. de Toner Preto 
Cartucho de toner inicial (700 páginas) 

4 1 74 Caneca 85 mm altura - espessura 2,0 mm - 1.470,00 Classificado 
- diâmetro (boca77 mm base 58 mm) - 
capacidade 300ml 

5 1 27 Fogão industrial 06 bocas com queimadores 7.580,00 Classificado 
duplos e forno de câmara com Fogão 
industrial central de 6 bocas com forno e 
torneiras de controle em dois lados opostos, 
fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), 
alimentado por GLP (gás liquefeito de 
petróleo) ou gás natural, e com queimadores 
dotados de dispositivo supervisor de chama. 
O tamanho das bocas será de 30x30cm e 3 
queimadores simples sendo 3 queimadores 
duplos e/ chapa ou banho maria e e/forno. 4 
pés em perfil L de aço inox e sapatas 
reguláveis constituídas de base metálica e 

1 

ponteira maciça de material polimérico, 
fixadas de modo que o 
equipamento fique a aproximadamente 50 
mm do piso. 
Dimensões: 83x107x84 cm (AxlxP) 

5 1 49 Bebedouro elétrico conjugado - Duas 4.245,00 Classificado 
colunas - (BB1) Bebedouro elétrico 
conjugado, tipo pressão, com 2 colunas, 
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acessível, com 
capacidade aproximada de 6 litros por hora 
(40 pessoas/h aprox.) e certificado pelo 
INMETRO. 
Dimensões e tolerâncias: 
Altura: 960mm 
Altura parte conjugada: 650mm 
Largura: 660mm 
Profundidade: 291 mm 
Tolerância: +/-10% 
Características construtivas: 
Pia em aço inox AISI 304 polido, bitola 24 
(0,64mm de espessura), com quebrajato. 
Gabinete em aço inox AISI 304. 
Torneira: em latão cromado de suave 
acionamento, com regulagem de jato, 
sendo 2 (duas) torneiras de jato inclinado 
para boca e 01 (uma) torneira em haste para 

1 

copo. 
Reservatório de água em aço inox AISI 304, 
bitola 20 (0,95mm de espessura, 
com serpetina (tubulação) em cobre 
(0,50mm de parede) externa, com 
isolamento em poliestireno expandido. 
Filtro de carvão ativado com vela 
sintetizada. 
Termostato com controle automático de 
temperatura de 4° a 15ºC 
Compressor de 1/10 de HP, com gás 
ecológico. 
Protetor térmico de sistema (desligamento 
automático em caso de 
superaquecimento do sistema). 
Dreno para limpeza da cuba. 
Ralo sinfonado que barra o mau cheiro 
proveniente do esgoto. 
Voltagem: compatível com todas as regiões 
brasileiras. 
Capacidade aproximada: 6 litros por hora 
(40 pessoas/h aprox.). 
Não possuir cantos vivos, arestas ou 
quaisquer outras saliências cortantes ou 
perfurantes de modo a não causar 
acidentes. 
O bebedouro deve ser acessível, em 
conformidade à NBR 9050/2005, no que 
couber. 
Produto de certificação compulsória, o 
equipamento deve possuir selos 
INMETRO, comprobatórios de conformidade 
com a legislação vigente, inclusive com 
eficiência bacteriológica "APROVADO". 
O gás a ser utilizado no processo de 
refrigeração não poderá ser prejudicial à 
camada de ozônio, conforme protocolo de 
Montreal de 1987; Decreto Federal nº 

, 
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99.280 de 07/06/90, Resolução Conama nº 
13 de 1995, Decreto Estadual nº 41.269 de 
10/03/97 e Resolução Conama nº 267 de 
2000. É desejável e preferencial que o gás 
refrigerante tenha baixo índice GWP 
("Global Warming Potential" - Potencial de 
Aquecimento Global), conforme o Protocolo 
de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 
de 12/05/05, devendo nesta opção utilizar o 
gás refrigerante "R600a". 
Dimensionamento e robustez da fiação, 
plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação, 
estando de acordo com a 
determinação da portaria lnmetro nº 185, de 
21 de julho de 2000, que determina a 
obrigatoriedade de todos os produtos 
eletroeletrônicos se adaptarem ao novo 
padrão de plugues e tomadas NBR 14136, a 
partir de 1 ° de janeiro de 201 O. 
Indicação da voltagem no cordão de 
alimentação. 

5 1 52 Aparelho de Ar Condicionado Split 12.000 6.990,00 Classificado 
BTUS Tipo 1 - 12.000 BTUS 
Modelo Split High Wall 
Tipo de ciclo Quente/Frio 

1 Cor Branco 
ENCE No mínimo D 
Filtro de Ar Anti-bactéria 
Vazão de Ar No mínimo 1.150 m3/h 
Controle remoto Sim 
Termostato Digital 
Funções Sleep e Swing 
Voltagem 220 V 

5 1 61 Roteador wifi Roteador wireless, indoer, taxa 2.085,00 Classificado 
de transmissão wireless de 300Mbps. 
Funções: Acess Point, Client, 
Universal/Repetidor WDS, Wireless Bridge, 
4 portas lan, 1 porta van. 

6 1 6 COLCHONETE PARA TROCADOR Nas 1.813,00 Classificado 
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. 
OBS: Os materiais constituintes deverão 
possuir proteção dupla: ANTIÁCARO e 
ANTIALÉRGICA 

6 1 38 Centrífuga de frutas de 800W - (CT) 628,00 Classificado 
Especificações técnicas/ Potência: 800W 
Especificações técnicas/ Coletor de polpa: 21 
Especificções técnicas/ Frequência: 50/60 
Hz 
Especificações técnicas/ Comprimento do 
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cabo: 1,2m/ 1,2m 
Especificações do design/ Suporte e 
grampos: Alumínio escovado 
Especificações do design/ Tubo para polpa: 
Aço inoxidável 
Especificações do design/ Cores 
disponíveis: Alumínio escovado/ Alumínio 
escovado 
Acessórios/ Jarra de suco: 1.500 mi 
Potência do Juicer: 800W 
Volume: 0,0380 m3 

Cor: Alumínio 
Tensão: 110V 

7 1 3 COLCHONETE PARA REPOUSO 24.430,00 Classificado 
Colchonete de lâmina de espuma flexível de 
poliuretano para uso infantil, certificado pelo 
INMETRO e em conformidade com a norma 
ABNT NBR 13579-1 11 Dimensões: 
Comprimento: 185cm; 
Largura: 65cm; 
Espessura: 05cm. 
Características: 
Revestimento em material têxtil plastificado, 
atóxico, ref. CORINO, na cor AZUL REAL, 
impermeável, com acabamento em costura 
simples e acabamento em cadarço 
impermeável; 
Espuma com densidade nominal Kg/m3: D- 
20. Norma ABNT NBR 8537 

7 1 62 Telefone com fio(fixo) Fabricação brasileira, 445,00 Classificado 
03(três) campainhas com volume alto, médio 
e baixo. 15(quinze) teclas sendo 12(doze) 
numéricas e 3 (três) teclas de funções 
(Flash, Mute, rediscar). 
Deve conter: 01 Telefone; 01 Cordão da 
linha telefônica; 1 Cordão espiralado. 

DIGITO INFORMATICA LTDA 
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1 1 75 Cumbuca 52 mm altura - espessura 2,0 mm 1.410,00 Classificado 
- diâmetro (boca 111 mm base 70mm) - 
capacidade 300ml 

2 1 7 PLACA DE TATAME EM EVA Tatame em 5.390,00 Classificado 
placas intertravadas de E.V.A (etileno- 
acetato de vinil) com bordas de 
acabamento. Dimensões: 
Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm 
Espessura: 20 mm 
Características: 
Placas de tatame intertravadas e bordas de 
acabamento, confeccionadas em E.V.A 
( 100% ), atóxicas, com superfície 
texturizada, siliconizada, antiderrapante e 
lavável; 
Densidade entre 150 e 180 gramas por 
centímetro cúbico; 
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Cada peça deve ser fornecida em conjunto 
com uma borda de acabamento. 
Os encaixes devem proporcionar a junção 
perfeita das peças; 
As arestas de bordas e placas devem ser 
uniformes, com corte preciso a 90° em 
relação ao plano da superfície, isentas de 
rebarbas e falhas. 

2 1 31 Liquidificador industrial capacidade de 8L 1.632,00 Classificado 
(LQ1) Liquidificador industrial de 8 litros, 
fabricado em conformidade com a Norma 
Regulamentadora do Ministério do Trabalho 
e Emprego NR12 - Segurança no Trabalho 
em Máquinas e Equipamentos. 
Capacidade: 
Copo com capacidade útil de 8 litros. 
Características construtivas: 
Copo removível confeccionado em chapa de 
aço inox, em peça única, sem 
soldas, com espessura de 1 mm. 
Flange do copo em material plástico 
injetado, em cor clara. 
Alças em aço inox, espessura de chapa de 
1,25mm, com bordas rebatidas para 
o lado interno e soldadas em toda extensão 
de modo a não haver retenção de resíduos. 
Fixação das alças ao copo com soldas lisas, 
uniformes e sem frestas de modo a evitar o 
acúmulo de resíduos. 
Tampa do copo em aço inox, espessura 
mínima de chapa de 0,6mm, com dobras 
estruturais que permitam a limpeza interna. 
Gabinete do motor em aço inox, espessura 
mínima de chapa de 0,6mm, flange superior 
e ao da base em material plástico injetado, 
em cor clara. Dreno da flange posicionado 
de modo a não haver entrada de líquidos no 
gabinete do motor. 
Sapatas antivibratórias em material 
aderente. 
Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo 
da faca e pino elástico de tração da faca em 
aço inox. 
O conjunto formado pelas facas, eixo e 
elementos de fixação deve ser removível 
para limpeza, sem a necessidade de 
utilização de ferramentas. 
Flange de acoplamento do motor, pinos de 
tração e elementos de fixação em aço inox. 
Interruptor liga/desliga. 
Interruptor para pulsar 
Motor monofásico de ;.'i H P. 
Dimensionamento e robustez da fiação, 
plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação. 
Voltagem do aparelho: comutável 11 O V/ 

.) 
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220 V por meio chave comutadora. 
Indicação da voltagem na chave 
comutadora. 
Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 
mm de comprimento 

2 1 33 Balança de prato com capacidade para 15 4.410,00 Classificado 
kg (BL 1) Balança eletrônica digital com prato 
em aço inoxidável com capacidade de 15 
kg, fabricada e aferida de acordo com o 
"Regulamento Técnico Metrológico para 
Instrumentos de Pesagem não Automáticos" 
- Portaria INMETRO nº 236, de 22 de 
dezembro de 1994. 
Classificação metrológica: "Tipo Ili". 
Dimensões: 
Dimensões mínimas do prato: 240 x 325 
mm; 
Peso mínimo do equipamento: 3, 100 kg; 
Capacidade: 15 kg; 
Divisão: de 5g em 5g. 
Características construtivas e funcionais: 
Gabinete em ABS. 
Display de LCD de 5 dígitos com mínimo de 
12mm de altura. 

1 Teclado de membrana composto de teclas e 
funções. 
Pés reguláveis. 
Nível de bolha. 
Desligamento automático. 
Temperatura de operação de -1 OºC a +40ºC 

1 

ou com redução dessa faixa de 
temperatura. 
Umidade relativa suportada: 10% a 90%, 
sem condensação. 
Tensão elétrica: 110VCA / 220VCA. 
Comutação automática de voltagem. 
Frequência de rede elétrica: 60 Hz. 
Consumo máximo: 1 OW. 
Bateria interna. 
Plugue e cordão de alimentação com 
cerificação INMETRO. 
Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. 

2 1 74 Caneca 85 mm altura - espessura 2,0 mm - 1.191,00 Classificado 
- diâmetro (boca77 mm base 58 mm) - 
capacidade 300ml 

3 1 66 Capas de colchonetes Comprimento: 185cm 3.115,00 Classificado 
Largura: 65cm 
Espessura 05cm 
Algodão 100% liso cores claras, sem 
estampas 
Fechamento estilo envelope (sem zíper) 

3 1 71 Cadeirinha de repouso Características: 3.858,82 Classificado 
Idade Recomendada: A Partir Do 
Nascimento (Om+) 

cp~lt JlL/ 
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1 
Peso Recomendado: Até 18 Kg 

1 Material/Composição: 100 Poliéster (Têxtil)/ 
100 Polietileno (Barra) 
Peso Aproximado Do Produto (Kg): 3,535 
Kg 
Som/Luzes: Sim (Apenas Som) 
Cor Predominante: Não Especifica 
(Colorida) 
Certificação Do lnmetro: Sim 
- Cinto De Segurança De Três Pontos 
- Tecido Do Assento É Removível (Pode Ser 
Lavado Na Máquina De Lavar) 
- Duas Posições De Recline 
- Barra De Brinquedos Removível Com 
brinquedos 

3 1 73 Pratos altura 30 mm - espessura 2,0 mm - 987,00 Classificado 
diâmetro (boca 300mm base 127mm) - 
capacidade 600ml 

4 1 34 Balança plataforma para 150 kg (BL2) 3.100,00 Classificado 
Balança digital de plataforma, com coluna e 
piso móvel, fabricada e aferida de acordo 
com o "Regulamento Técnico Metrológico 
para Instrumentos de Pesagem não 
Automáticos" - Portaria INMETRO nº 236, 
de 22 de dezembro de 1994. 
Dimensões e tolerância: 
Plataforma: 
Largura: 43cm. 
Comprimento: 61cm. 
Tolerância +/- 10%. 
Capacidade: 
Capacidade de pesagem: 150 kg. 
Características construtivas e funcionais: 
Com plataforma e piso móvel. 
Coluna tubular longa. 
Divisão de 50g. 
Indicador: bateria de longa duração. 
Alto desligamento para proporcionar 
economia da bateria. 
Botão liga/desliga. 
Com visor cristal líquido e dígitos grandes. 
Memória de tara e zero; sobra e falta. 
Teclas com funções. 
Tensão elétrica: 11 O e 220V. 
Com carregador + bateria e demais 
acessórios. 
Rodízios de movimentação. 
Plugue e cordão de alimentação com 
certificação INMETRO. 
Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a 
corrente da operação. 

4 1 64 Travesseiro infantil Dimensão 2.020,20 Classificado 
30cm x 40cm x 3cm 
Material: Tecido e Fibra 
Cor: Branco 
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Composição: 
50% Algodão - 50% Poliéster 
Enchimento: 100% Fibra Poliéster 
Informações Adicionais: 
Suporte Super Macio para o Bebê 
Não Alérgico 
Antitraça e Antimofo 
Inodoro 
Possível Lavar e Secar em Máquina 

4 1 76 Colher comprimento 170 mm 1.140,00 Classificado 
(cabo+concha) - Espessura (cabo 3,5 mm, 
concha 2,0 mm) - diâmetro (concha 3 cm) - 
capacidade 1 O mi 

5 1 6 COLCHONETE PARA TROCADOR Nas 1.470,00 Classificado 
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. 
OBS: Os materiais constituintes deverão 
possuir proteção dupla: ANTIÁCARO e 
ANTIALÉRGICA 

5 1 32 Liquidificador semi-industrial capacidade de 860,00 Classificado 
2L (LQ2) Liquidificador com 2 Velocidades 
com Função Pulsar 
Capacidade para Triturar Gelo 
Capacidade: 
Copo com capacidade útil de 2 litros. 
Características construtivas: 
Copo removível, confeccionado em chapa 
de aço inox, em peça única, sem 
soldas, com espessura de 1 mm. 
Flange do copo em material plástico 
injetado, em cor clara. 
Alças em aço inox, espessura de chapa de 
1,25mm, com bordas rebatidas para 
o lado interno e soldadas em toda extensão 
de modo a não haver retenção de resíduos. 
Fixação das alças ao copo com soldas lisas, 
uniformes e sem frestas de modo a evitar o 
acúmulo de resíduos. 
Tampa do copo em aço inox, espessura 
mínima de chapa de 0,6mm, com dobras 
estruturais que permitam a limpeza interna. 
Gabinete do motor em aço inox, espessura 
mínima de chapa de 0,6mm, flange superior 
e ao da base em material plástico injetado, 
em cor clara. Dreno da flange posicionado 

1 

de modo a não haver entrada de líquidos no 
gabinete do motor. 
Sapatas antivibratórias em material 
aderente. 
Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo 
da faca e pino elástico de tração da faca em t--·,·- 
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aço inox. 
O conjunto formado pelas facas, eixo e 
elementos de fixação deve ser removível 
para limpeza, sem a necessidade de 
utilização de ferramentas. 
Flange de acoplamento do motor, pinos de 
tração e elementos de fixação em aço inox. 
Interruptor liga/desliga. 
Interruptor para pulsar. 
Motor monofásico de :h HP. 
Dimensionamento e robustez da fiação, 
plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação. 
Voltagem do aparelho: comutável 11 O V/ 
220 V por meio chave comutadora. 
Indicação da voltagem na chave 
comutadora. 
Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 
mm de comprimento. 

6 1 3 COLCHONETE PARA REPOUSO 20.300,00 Classificado 
Colchonete de lâmina de espuma flexível de 
poliuretano para uso infantil, certificado pelo 
INMETRO e em conformidade com a norma 
ABNT NBR 13579-1 11 Dimensões: 
Comprimento: 185cm; 
Largura: 65cm; 
Espessura: 05cm. 
Características: 
Revestimento em material têxtil plastificado, 
atóxico, ref. CORINO, na cor AZUL REAL, 
impermeável, com acabamento em costura 
simples e acabamento em cadarço 
impermeável; 
Espuma com densidade nominal Kg/m3: D- 
20. Norma ABNT NBR 8537 

6 1 61 Roteador wifi Roteador wireless, indoor, taxa 2.100,00 Classificado 
de transmissão wireless de 300Mbps. 
Funções: Acess Point, Client, 
Universal/Repetidor WDS, Wireless Bridge, 
4 portas lan, 1 porta van. 

6 1 68 Computador de mesa (Processador 13, 8gb 69.680,00 Classificado 
de memória, disco rígido de 500 gb, 
Windows 7, 8.1 ou 1 O, 64 bit, em português 
(brasil) + mouse + caixa de som + teclado 
em português + monitor led de 19.5 ou 20 
polegadas, com ajuste de altura. Com 
Garantia de no minímo um (01) ano. 

6 1 69 Impressora Laser Capacidade de saída de 12.900,00 Classificado 
papel: 
100 folhas 
Tecnologia de impressão: 
Laser eletrofotográfico 
Velocidade máxima em preto ppm: 
Até 30ppm 
Resolução (máxima) em dpi: 
Até 2400x600 em dpi 
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Duplex sim 
Capacidade da bandeja de papel 250 folhas 
Interfaces USB de alta velocidade, Ethernet, 
Wireless 802.11 b/g/n 
Emulação PCL6 
Volume máximo de ciclo mensal 10.000 
páginas 
Tempo de impressão da primeira página 
Menos de 8,5 segundos 
Memória Padrão MB 
Memória Opcional Não 
Dimensões do Equipamento com caixa 
44,2 x 28,7 x 50,3 cm 
Interface da face embutida 
Wireless 
Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet 
Configuração de Impressão 
Economia de toner, impressão N em 1, 
marca d'água, impressão de pôster, 
impressão de documentos de identidade, 
perfis de impressão, perfis de impressão 
personalizados, impressão de folhetos 
Visor LCD 1 linha 
Processador 266 MHz 
Modo Toner Save Sim 
Tipos de Papel 
Comum, fino, espesso, mais espesso, 
reciclado, bond, etiquetas e envelopes 
Tamanhos do Papel A5 até Ofício 
Gramatura de Papel 
Bandeja padrão 60 a 105 g/m2 Entrada 
manual 60 a 163 g/m2 

Certificação Energy Star Sim 
Consumo de Energia: Printing / Standy-by / 
Sleep 
468W I 58W / 0.8W 
Dimensões do Equipamento sem caixa 
36,6 x 36, 1 x 18,3 cm 
Peso do Equipamento sem caixa 6,8kg 
Peso do Equipamento com caixa 7,9kg 
Compatibilidade com Dispositivos Móveis 
AirPrint, Google Cloud Print, Brother 
iPrint&Scan, Cortado Workplace, Wi-Fi 
Direct® 
Ciclo Mensal Recomendado 

1 2.000 páginas 

1 

Sistemas Operacionais Compatíveis 
Windows Sim 
Mac Sim 
Conteúdo da Caixa 
Guia de Configuração Rápida e Manual do 
Usuário 
Sim 
Equipamento 
HL-L2360DW 
Conjunto de Cilindros 
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Unidade de cilindro (12000 páginas) 
CD-Rom 
Instalação 
Cart. de Toner Preto 
Cartucho de toner inicial (700 páginas) 

6 1 70 Impressora Multifuncional Jato de Tinta 13.900,00 Classificado 
sistema de tanque de tinta. Impressão: 
Resolução máxima de impressão: 5760 x 
1440 dpi: Velocidade de impressão: 33 ppm 
em preto e 15 ppm em cores; Scanner: 
Resolução máxima: 1200 x 2400 dpi; 
Profundidade de bit monocromático: 48-bit 
interna(24-bit externa); 
Área máxima de digitalização: 21,6 x 29, 7 
cm; 
Velocidade de digitalização: 2.4 
ms/linha(mono) 9.5 ms/linha(cor). 
Sistema de fax; Impressão por Dispositivo 
Móvel; Tamanhos de papel: A4, A5, A6, B5, 
10x15cm(4x6pol.), 13x18cm(5x7pol.), 16:9 
wide, 100x148mm Envelopes: #10(4 1/8x9 
1/2pol.), DL(11 Ox220mm), C6(114x162mm) 
Meia Carta(5 1/2x8 1/2pol.), 
13x20cm(5x8pol.), 20x25cm(8x1 Opol). 
Capacidade de entrada de papel: 100 folhas 
de papel A4; 
Capacidade de bandeja de saída: 
30 folhas de papel A4. 
Visor de LCD; Software; Interfaces de 
Comunicação: USB 2.0 de alta 
velocidade/wi-fi/Ethernet; Voltagem: Bivolt; 
Cor do produto: Preto. 
Número de garrafas de tintas: 4. 
INCLUI: Garrafas de tinta preto e 
coloridos, CD de instalação, Cabo de 
Alimentação, Cabo de 
Telefone, Cabo USB. 

6 1 77 Garfo garfo mesa, material corpo aço 1.818,00 Classificado 
inoxidável, material cabo aço inoxidável, tipo 
mesa, características 
adicionais liso, polido, 23 cm comprimento e 
3mm espessura 

6 1 78 Faca faca mesa, material lâmina aço 2.577,00 Classificado 
inoxidável, material cabo aço inoxidável, 
características adicionais liso, polido, 23 cm 
comprimento e 3mm espessura 

7 1 35 Batedeira planetária (BT1) Batedeira 7.530,00 Classificado 
planetária de aplicação semi-industrial, com 
capacidade para 5 litros, fabricada em 
conformidade com a Norma 
Regulamentadora do Ministério do Trabalho 
e Emprego, NR 12 - Segurança no Trabalho 
em Máquinas e Equipamentos. 
Dimensões e tolerância: 
Largura: 240mm; 
Profundidade: 350mm; 

~~-- 
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Altura: 420mm; 
Tolerância: +/- 15% 
Características construtivas: 
Estrutura ou suporte para o motor em aço, 
com fino acabamento em pintura 
epóxi. 
Cuba em aço inox. 
Cabeçote basculante com trave para facilitar 
a remoção da cuba para 
higienização. 
Sistema de engrenagens helicoidais. 
Com quatro níveis de velocidade. 
Movimento planetário. 
Sistema de troca de velocidade progressiva 
com polia variadora. 
Com batedor para massas leves, massas 
pesadas e batedor globo. 
Chave liga/desliga e chave seletora de 
velocidade. 
Manipula trava/destrava. 
Com os seguintes acessórios inclusos: 
1 tacho em aço inox, com capacidade para 5 
litros; 
1 batedor para massas leves; 
1 batedor plano para massas pesadas; 
1 batedor globo para claras, etc. 
Frequência: 50/60hz. 
Potência: 500wats. 
Voltagem: 11 O ou 220V (monofásica). 

7 1 44 Secadora de Roupas (SC) Duto de exaustão 3.980,00 Classificado 
Sistema anti-rugas 
Secagem por tombamento auto-reversível 
Seletor deb temperatura de secagem 
Seca 1 OKg de roupas centrifugadas 
Consumo de energia: 0,2 kWh 
Voltagem: 11 OV ou 220V (não é bivolt) 
Cor: branco 
Dimensões aproximadas: 85x60x54 cm 
(AxlxP) 
Peso aproximado: 30Kg 

8 1 52 Aparelho de Ar Condicionado Split 12.000 7.200,00 Classificado 
BTUS Tipo 1 - 12.000 BTUS 
Modelo Split High Wall 
Tipo de ciclo Quente/Frio 
Cor Branco 
ENCE No mínimo D 
Filtro de Ar Anti-bactéria 

1 Vazão de Ar No mínimo 1.150 m3/h 
1 Controle remoto Sim 

Termostato Digital 
Funções Sleep e Swing 
Voltagem 220 V 

8 1 62 Telefone com fio(fixo) Fabricação brasileira, 475,00 Classificado 
03(três) campainhas com volume alto, 

1 

médio e baixo. 15(quinze) teclas sendo 
12(doze) numéricas e 3 (três) teclas de 
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funções (Flash, Mute, rediscar). 
Deve conter: 01 Telefone; 01 Cordão da 
linha telefônica; 1 Cordão espiralado. 

9 1 51 Aparelho de Ar Condicionado Split 18.000 18.640,00 Classificado 
BTUS Tipo 1 - 18.000 BTUS 
Modelo Split High Wall 
Tipo de ciclo Quente/Frio 
Cor Branco 
ENCE No mínimo D 
Filtro de Ar Anti-bactéria 
Vazão de Ar No mínimo 1.150 m3/h 
Controle remoto Sim 
Termostato Digital 
Funções Sleep e Swing 
Voltagem 220 V 

9 1 55 Projetor Multimídia Características: 13.788,00 Classificado 
3.000 ANSI Lumens 
Painel 
Windows PC/Mac PC 
HDMI, USB, Vídeo Composto, Super Video 
Voltagem Bivolt 
Projetor X123PH OLP; Cabo de alimentação 
CA; Bateria para controle remoto; Guia 
rápido; Controle remoto; Cartão de 
Segurança; Guia do Usuário (CD-ROM); 
Cabo VGA 
Dimensões aproximadas do produto (cm) 
9x31,5x22cm 
Lente de Projeção, lens tipo de foco manual, 
manual zoom, lens mínimo Abertura F / 
2.41, abertura máxima da objectiva F / 2.55, 
comprimento focal mínimo 21,79 milímetros, 
distância focal máxima 23,99 milímetros, 
mínimo diagonal tamanho da imagem 23", 
máxima diagonal tamanho da imagem 25 
pés, distância mínima de projeção 39,37", 
distância máxima de projeção 39,04 pés, 
1. 1 x Zoom Óptico 
Tipo de lâmpada OSRAM, número de 
lâmpadas 1, Potência da lâmpada: 190W 
Modo Normal, vida da lâmpada 5000 horas 
economia, Modo de vida da lâmpada 6000 
horas 

9 1 63 Telefone sem fio Telefone sem fio, 1.200,00 Classificado 
fabricação brasileira com identificador de 
chamadas, base auricular, cabos e 
carregadores, 1 O números de remarcação 
rápida, relógio com alarme, baterias 
recarregáveis de níquel metal hídrico 
tamanho AAA, 
Visor iluminado para fácil atendimento, 
capacidade mínima de 50 números, 16 
horas de uso continuo, tamanho: 1.4 
polegadas/3,5 cm 

10 1 42 Máquina de lavar roupa capacidade de 8kg 2.800,00 Classificado 
Capacidade de roupa seca: 8Kg 
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1 O 11 153 !Televisão de LCD 32" com entrada para 117.220,00 
HDTV e USB (TV) Digital Crystal Clear para 
detalhes profundos e nitidez 
Tela LCD HD com resolução de 1366x768p 
28,9 bilhões de cores 
Taxa de contraste dinâmico de 26000: 1 
lncredibe surround 
Potência de áudio de 2x15W RMS 
Duas entradas HDMI para conexão HD 
totalmente digital em um único cabo Easy 
Link: controle fácil da TV e dispositivo 
conectado por HDMI CEC 
Entrada para PC para usar a TV como 
monitor de computador 
Conversos TV digital interno 
Dimensões: 
Altura: 54,40 cm 
Largura: 80,90 cm 
Profundidade: 9,20 cm 
Peso: 18Kg 

11 11 150 !Aparelho de Ar Condicionado Split 30000 176.480,00 
BTU"s (AR1) Tipo 1 - 30.000 BTUS 
Modelo Split High Wall 
Tipo de ciclo Quente/Frio 
Cor Branco 
ENCE No mínimo D 
Filtro de Ar Anti-bactéria 
Vazão de Ar No mínimo 1.150 m3/h 
Controle remoto Sim 
Termostato Digital 
Funções Sleep e Swing 
Voltagem 220 V 

t , \ ' 

Consumo de energia: 0.24 kWh (110V) / 
0.25 kWh (220V) 
Consumo de energia mensal: 8.16 kWh/mês 
(110V) / 7.83 kWh/mês (220V) 
Cor: branca 
Potência: 550.0 W (110/220V) 
Rotação do Motor - Centrifugação: 750 rpm 
Dimensões aproximadas: 103,5x62x67cm 
(AxLxP) 
Peso aproximado: 40,5Kg 

Classificado 

Classificado 

CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO Cadeira alta 13.180,80 
de alimentação infantil dobrável, em 
conformidade com a ABNT NBR 15991- 
1 :2011 Cadeiras altas para crianças Parte 1: 
Requisitos de segurança, e ABNT NBR 
15991-2:2011 Cadeiras altas para crianças 
Parte 2: Métodos de ensaio. Dimensões: 
Proteção lateral: mínimo de 140 mm, 
medidos do topo da proteção lateral à 
superfície do assento (medições realizadas 
conforme item 6.12 da ABNT NBR 15991-2); 

Classificado 4 
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Altura do encosto: mínima de 250 mm, 
medidos na posição vertical (medições 
realizadas conforme item 6.9.2 da ABNT 
NBR 15991-2). 
Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 
mm. 12 Obs.: Nos casos em que o encosto 
da cadeira possua ângulo menor que 60° em 
relação à horizontal (medição realizada 
conforme item 6.9.1 da ABNT NBR 15991- 
2), o comprimento mínimo do encosto deve 
ser de 400 mm (medição realizada conforme 
item 6.9.3 da ABNT NBR 15991-2). 
Características: 
Cadeira dobrável, com estrutura tubular de 
seção circular em aço carbono; Assento e 
encosto acolchoados com espuma revestida 
de lona vinílica laminada com tecido; 
Braços ou dispositivo para proteção lateral; 
Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na 
cor BRANCA, removível ou articulada; 
Apoio para os pés em (PP) polipropileno 
injetado, removível ou articulado; 
Sapatas antiderrapantes. A cadeira pode 
alternativamente ser dotada de dois rodízios, 
desde que estes possuam freios; 
Cinto tipo suspensório; 
Pintura dos elementos metálicos em tinta em 
pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, 
brilhante, polimerizada em estufa, espessura 
mínima de 40 micrometros na cor CINZA. 

1 1 6 COLCHONETE PARA TROCADOR Nas 394,45 Classificado 
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. 
OBS: Os materiais constituintes deverão 
possuir proteção dupla: ANTIÁCARO e 
ANTIALÉRGICA 

1 1 7 PLACA DE TATAME EM EVA Tatame em 5.380,00 Classificado 
placas intertravadas de E.V.A. (etileno- 
acetato de vinil) com bordas de acabamento. 
Dimensões: 
Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm 
Espessura 20 mm 
Características: 
Placas de tatame intertravadas e bordas de 
acabamento, confeccionadas em E.V.A. 
(100%), atoxicas, com superfície texturizada, 
siliconizada, antiderrapante e lavável; 

1 

Densidade entre 150 e 180 gramas por 

1 

centímetro cúbico; 

1 1 

Cada peça deve ser fornecida em conjunto 
com uma borda de acabamento. 

' 
1f{11U/ 

j 
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Os encaixes devem proporcionar a junção 
perfeita das peças; 
As arestas de bordas e placas devem ser 
uniformes, com corte preciso a 90° em 
relação ao plano da superfície, isentas de 
rebarbas e falhas. 

1 1 65 Fronhas de travesseiros Dimensão 754,00 Classificado 
30cm x 40cm x 3cm 
Algodão 100% liso cores claras, sem 
estampas 
Fechamento estilo envelope (sem zíper) 

1 1 66 Capas de colchonetes Comprimento: 185cm 2.450,00 Classificado 
Largura: 65cm 
Espessura: 05cm 
Algodão 100% liso cores claras, sem 
estampas 
Fechamento estilo envelope (sem zíper) 

1 1 74 Caneca 85 mm altura - espessura 2,0 mm - 1.185,00 Classificado 
- diâmetro (boca77 mm base 58 mm) - 
capacidade 300ml 

2 1 3 COLCHONETE PARA REPOUSO 7.350,00 Classificado 
Colchonete de lâmina de espuma flexível de 
poliuretano para uso infantil, certificado pelo 
INMETRO e em conformidade com a norma 
ABNT NBR 13579-1 11 Dimensões: 
Comprimento: 185cm; 
Largura: 65cm; 
Espessura 05cm. 
Características: 
Revestimento em material têxtil plastificado, 
atóxico, ref. CORINO, na cor AZUL REAL, 
impermeável, com acabamento em costura 
simples e acabamento em cadarço 
impermeável; 
Espuma com densidade nominal Kg/m3: D- 
20. Norma ABNT NBR 8537 

2 1 25 Geladeira de uso doméstico frostfree 300L 8.750,00 Classificado 
(RF2) Refrigerador vertical combinado, linha 
branca, sistema de refrigeração 
frostfree, voltagem 11 O V ou 220 V 
(conforme demanda). 
O refrigerador deverá possuir certificação 
INMETRO apresentando classificação 
energética "A", conforme estabelecido na 
Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. 
Dimensões aproximadas: 176 x 62 x 69 cm 
(AxLxP) 
Capacidade: 
Capacidade total (volume interno): mínima 
de 300 litros. 
Características construtivas: 
Gabinete externo do tipo monobloco e 
portas revestidas em chapa de aço com 
acabamento em pintura eletrostática (em 
pó), na cor branca. 
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Sistema de isolamento térmico em espuma 
de poliuretano injetado no gabinete e nas 
portas. 
Gabinete tipo "duplex" com duas (2) portas 
(freezer e refrigerador). 
Partes internas revestidas com painéis 
plásticos moldados com relevos para 
suporte das prateleiras internas deslizantes. 
Conjunto de prateleiras de vidro temperado 
removíveis e reguláveis. 
Prateleiras da porta e cestos plásticos, 
removíveis e reguláveis. 
Gaveta plástica para condicionamento de 
frutas, verduras e legumes. 
Prateleira e/ou gaveta plástica no 
compartimento do freezer. 
Formas para gelo no compartimento do 
freezer. 
Gaxetas magnéticas para vedação 
hermética das portas com o gabinete. 
Batentes das portas dotados de sistema 
antitranspirante. 
Dobradiças metálicas. 
Sapatas niveladoras. 
Sistema de controle de temperatura por 
meio de termostato ajustável. 
Sistema de refrigeração frostfree 
Gás refrigerante R600a. 
OBS.1: O gás a ser utilizado no processo de 
refrigeração não poderá ser prejudicial à 
camada de ozônio, conforme protocolo de 
Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 
99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama 
nº 267 de 2000. 
OBS.2: O gás refrigerante deve ainda 
possuir baixo índice GWP (Global 
Warming Potential Potencial de 
Aquecimento Global), conforme Protocolo de 
Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 
12/05/05. 
Dimensionamento da fiação, plugue e 

' conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. 
Plugue e cordão de alimentação com 
certificação INMETRO. 
Voltagem: 11 OV / 220V ( conforme 
demanda). 
Indicação da voltagem no cordão de 

1 

alimentação (rabicho) do aparelho. 
Certificação INMETRO apresentando 
classificação energética "A", conforme 
estabelecido na Portaria n. 0 20, de 01 de 
fevereiro de 2006. 

2 1 28 Fogão de 04 bocas de uso doméstico - linha 495,86 Classificado 
branca (FG2) Volume do forno: 62,3 litros 
Classificação Energética: Mesa/ forno: NB 
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Mesa: 
Queimador normal (1,7 kW):3 
Queimador família (2 kW): 1 
Forno: 
Queimador do forno 2,4 
Dimensões aproximadas: 87x 51x 63 cm 
(AxlxP) 
Peso aproximado: 28,4 Kg 

2 1 62 Telefone com fio(fixo) Fabricação brasileira, 255,00 Classificado 
03(três) campainhas com volume alto, médio 
e baixo. 15(quinze) teclas sendo 12(doze) 
numéricas e 3 (três) teclas de funções 
(Flash, Mute, rediscar). 
Deve conter: 01 Telefone; 01 Cordão da 
linha telefônica; 1 Cordão espiralado. 

2 1 64 Travesseiro infantil Dimensão 1.679,60 Classificado 
30cm x 40cm x 3cm 
Material: Tecido e Fibra 
Cor: Branco 
Composição: 
50% Algodão - 50% Poliéster 
Enchimento: 100% Fibra Poliéster 
Informações Adicionais: 
Suporte Super Macio para o Bebê 
Não Alérgico 
Antitraça e Antimofo 
Inodoro 
Possível Lavar e Secar em Máquina 

3 1 14 Arquivo de Aço (AQ1) Arquivo deslizante em 847,00 Classificado 
aço chapa 26 (espessura 0,46mm) na cor 
platina, com quatro gavetas e travamento 
único, fechamento através de tambor 
cilíndrico, com gavetas corrediças reguláveis 
distanciadas a cada 400mm. 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 40mm. Deve ser tratado 
contra oxidação com fosfato de zinco e 
pintados com tinta especial com secagem 
em estufa; 
Após o processo acima descrito o produto 
deve seguir para uma estufa de alta 
temperatura para receber a pintura pelo 
processo eletrostático de pintura a pó, 
consolidando a superfície do produto com 50 
micra de espessura de tinta, no mínimo. 
Rodapé em chapa de aço pintada na mesma 
cor platina com sapatas niveladoras. 
Capacidade: 35kg por gaveta. 
Dimensões: 
Altura: 105cm 
Largura:47cm 
Profundidade: 71cm 

3 1 32 Liquidificador semi-industrial capacidade de 690,00 Classificado 
, 

.. 

11,t la JLf ./ 
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2L (LQ2) Liquidificador com 2 Velocidades 
com Função Pulsar 
Capacidade para Triturar Gelo 
Capacidade: 
Copo com capacidade útil de 2 litros. 
Características construtivas: 
Copo removível, confeccionado em chapa 
de aço inox, em peça única, sem 
soldas, com espessura de 1 mm. 
Flange do copo em material plástico 
injetado, em cor clara. 
Alças em aço inox, espessura de chapa de 
1,25mm, com bordas rebatidas para 
o lado interno e soldadas em toda extensão 
de modo a não haver retenção de resíduos. 
Fixação das alças ao copo com soldas lisas, 
uniformes e sem frestas de modo a evitar o 
acúmulo de resíduos. 
Tampa do copo em aço inox, espessura 
mínima de chapa de 0,6mm, com dobras 
estruturais que permitam a limpeza interna. 
Gabinete do motor em aço inox, espessura 
mínima de chapa de 0,6mm, flange superior 
e ao da base em material plástico injetado, 
em cor clara. Dreno da flange posicionado 
de modo a não haver entrada de líquidos no 
gabinete do motor. 
Sapatas antivibratórias em material 
aderente. 
Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo 
da faca e pino elástico de tração da faca em 
aço inox. 
O conjunto formado pelas facas, eixo e 
elementos de fixação deve ser removível 
para limpeza, sem a necessidade de 
utilização de ferramentas. 
Flange de acoplamento do motor, pinos de 
tração e elementos de fixação em aço inox. 
Interruptor liga/desliga. 
Interruptor para pulsar 
Motor monofásico de 'h HP. 
Dimensionamento e robustez da fiação, 
plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação. 

1 Voltagem do aparelho: comutável 11 O V/ 
220 V por meio chave comutadora. 

1 

Indicação da voltagem na chave 
' comutadora. 

Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 
mm de comprimento. 

4 1 31 Liquidificador industrial capacidade de 8L 1.867,35 Classificado 
(LQ1) Liquidificador industrial de 8 litros, 
fabricado em conformidade com a Norma 
Regulamentadora do Ministério do Trabalho 
e Emprego NR12 - Segurança no Trabalho 
em Máquinas e Equipamentos. 

r: rf·· !"'"it)') ;, / "e-(, t:., • i:.z, 
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Capacidade: 
Copo com capacidade útil de 8 litros. 
Características construtivas: 
Copo removível confeccionado em chapa de 
aço inox, em peça única, sem 
soldas, com espessura de 1 mm. 
Flange do copo em material plástico 
injetado, em cor clara. 
Alças em aço inox, espessura de chapa de 
1,25mm, com bordas rebatidas para 
o lado interno e soldadas em toda extensão 
de modo a não haver retenção de resíduos. 
Fixação das alças ao copo com soldas lisas, 
uniformes e sem frestas de modo a evitar o 
acúmulo de resíduos. 
Tampa do copo em aço inox, espessura 
mínima de chapa de 0,6mm, com dobras 
estruturais que permitam a limpeza interna. 
Gabinete do motor em aço inox, espessura 
mínima de chapa de 0,6mm, flange superior 
e ao da base em material plástico injetado, 
em cor clara. Dreno da flange posicionado 
de modo a não haver entrada de líquidos no 
gabinete do motor. 
Sapatas antivibratórias em material 
aderente. 
Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo 
da faca e pino elástico de tração da faca em 
aço inox. 
O conjunto formado pelas facas, eixo e 
elementos de fixação deve ser removível 
para limpeza, sem a necessidade de 
utilização de ferramentas. 

1 
Flange de acoplamento do motor, pinos de 
tração e elementos de fixação em aço inox. 
Interruptor liga/desliga. 
Interruptor para pulsar. 
Motor monofásico de % H P. 
Dimensionamento e robustez da fiação, 
plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação. 
Voltagem do aparelho: comutável 11 O V/ 
220 V por meio chave comutadora. 
Indicação da voltagem na chave 
comutadora. 
Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 
mm de comprimento. 

4 1 54 Ventilador de Teto (VT) Ventiladores para 405,00 Classificado 
serem acoplados ao teto com 130W de 
potência, e 3 velocidades. 
Características: 
Comprimento - 48cm 
Largura - 23,5cm 
Altura - 26cm 

4 1 75 Cumbuca 52 mm altura - espessura 2,0 mm 2.115,00 Classificado 
- diâmetro (boca 111 mm base 70mm) - 
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capacidade 300ml 
4 1 77 Garfo garfo mesa, material corpo aço 1.782,00 Classificado 

inoxidável, material cabo aço inoxidável, tipo 
mesa, características 
adicionais liso, polido, 23 cm comprimento e 
3mm espessura 

4 1 78 Faca faca mesa, material lâmina aço 2.526,00 Classificado 
inoxidável, material cabo aço inoxidável, 
características adicionais liso, polido, 23 cm 
comprimento e 3mm espessura 

5 1 70 Impressora Multifuncional Jato de Tinta 12.914,30 Classificado 
sistema de tanque de tinta. Impressão: 
Resolução máxima de impressão: 5760 x 
1440 dpi: Velocidade de impressão: 33 ppm 
em preto e 15 ppm em cores; Scanner: 
Resolução máxima: 1200 x 2400 dpi; 
Profundidade de bit monocromático: 48-bit 
interna(24-bit externa); 
Área máxima de digitalização 21,6 x 29,7 
cm; 
Velocidade de digitalização: 2.4 
ms/linha(mono) 9.5 ms/linha(cor). 
Sistema de fax; Impressão por Dispositivo 
Móvel; Tamanhos de papel: A4, A5, A6, B5, 
10x15cm(4x6pol.), 13x18cm(5x7pol.), 16:9 
wide, 100x148mm Envelopes #10(4 1/8x9 
1/2pol.), DL(110x220mm), C6(114x162mm) 
Meia Carta(5 1/2x8 1/2pol.), 
13x20cm(5x8pol.), 20x25cm(8x1 Opol). 
Capacidade de entrada de papel: 100 folhas 
de papel A4; 
Capacidade de bandeja de saída: 
30 folhas de papel A4. 
Visor de LCD; Software; Interfaces de 
Comunicação: USB 2.0 de alta 
velocidade/wi-fi/Ethernet; Voltagem: Bivolt; 
Cor do produto: Preto. 
Número de garrafas de tintas: 4. 
INCLUI: Garrafas de tinta preto e 
coloridos, CD de instalação, Cabo de 
Alimentação, Cabo de 
Telefone, Cabo USB. 

6 1 44 Secadora de Roupas (SC) Duto de exaustão 3.918,00 Classificado 
Sistema anti-rugas 
Secagem por tombamento auto-reversível 
Seletor deb temperatura de secagem 
Seca 1 O Kg de roupas centrifugadas 
Consumo de energia: 0,2 kWh 
Voltagem: 11 OV ou 220V (não é bivolt) 
Cor: branco 
Dimensões aproximadas: 85x60x54 cm 
(AxLxP) 
Peso aproximado: 30Kg 

6 1 49 Bebedouro elétrico conjugado - Duas 4.250,00 Classificado 
colunas- (BB1) Bebedouro elétrico 
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conjugado, tipo pressão, com 2 colunas, 
acessível, com 
capacidade aproximada de 6 litros por hora 
(40 pessoas/h aprox.) e certificado pelo 
INMETRO. 
Dimensões e tolerâncias: 
Altura: 960mm 
Altura parte conjugada: 650mm 
Largura: 660mm 
Profundidade: 291 mm 
Tolerância: +/-10% 
Características construtivas: 
Pia em aço inox AISI 304 polido, bitola 24 
(0,64mm de espessura), com quebrajato. 
Gabinete em aço inox AISI 304. 
Torneira: em latão cromado de suave 
acionamento, com regulagem de jato, 
sendo 2 (duas) torneiras de jato inclinado 
para boca e 01 (uma) torneira em haste para 
copo. 
Reservatório de água em aço inox AISI 304, 
bitola 20 (0,95mm de espessura, 
com serpetina (tubulação) em cobre 
(0,50mm de parede) externa, com 
isolamento em poliestireno expandido. 
Filtro de carvão ativado com vela 
sintetizada. 
Termostato com controle automático de 
temperatura de 4° a 15ºC 
Compressor de 1 /1 O de H P, com gás 
ecológico. 
Protetor térmico de sistema (desligamento 
automático em caso de 
superaquecimento do sistema). 
Dreno para limpeza da cuba. 
Ralo sinfonado que barra o mau cheiro 
proveniente do esgoto. 
Voltagem: compatível com todas as regiões 
brasileiras. 
Capacidade aproximada: 6 litros por hora 
(40 pessoas/h aprox.). 
Não possuir cantos vivos, arestas ou 
quaisquer outras saliências cortantes ou 
perfurantes de modo a não causar 
acidentes. 
O bebedouro deve ser acessível, em 
conformidade à NBR 9050/2005, no que 
couber. 
Produto de certificação compulsória, o 
equipamento deve possuir selos 
INMETRO, comprobatórios de conformidade 
com a legislação vigente, inclusive com 
eficiência bacteriológica "APROVADO". 
O gás a ser utilizado no processo de 
refrigeração não poderá ser prejudicial à 

1 
camada de ozônio, conforme protocolo de 

,(l.Ji// 
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Montreal de 1987; Decreto Federal nº 
99.280 de 07/06/90, Resolução Conama nº 
13 de 1995, Decreto Estadual nº 41.269 de 
10/03/97 e Resolução Conama nº 267 de 
2000. É desejável e preferencial que o gás 
refrigerante tenha baixo índice GWP 
("Global Warming Potential" - Potencial de 
Aquecimento Global), conforme o Protocolo 
de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 
de 12/05/05, devendo nesta opção utilizar o 
gás refrigerante "R600a". 
Dimensionamento e robustez da fiação, 
plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação, 
estando de acordo com a 
determinação da portaria lnmetro nº 185, de 
21 de julho de 2000, que determina a 
obrigatoriedade de todos os produtos 
eletroeletrônicos se adaptarem ao novo 
padrão de plugues e tomadas NBR 14136, a 
partir de 1 ° de janeiro de 201 O. 
Indicação da voltagem no cordão de 
alimentação. 

6 1 50 Aparelho de Ar Condicionado Split 30000 59.200,00 Classificado 
BTU's (AR1) Tipo 1 - 30.000 BTUS 
Modelo Split High Wall 
Tipo de ciclo Quente/Frio 
Cor Branco 
ENCE No mínimo D 
Filtro de Ar Anti-bactéria 
Vazão de Ar No mínimo 1.150 m3/h 
Controle remoto Sim 
Termostato Digital 
Funções Sleep e Swing 
Voltagem 220 V 

7 1 69 Impressora Laser Capacidade de saída de 15.300,00 Classificado 
papel: 
100 folhas 
Tecnologia de impressão: 
Laser eletrofotográfico 
Velocidade máxima em preto ppm: 
Até 30ppm 
Resolução (máxima) em dpi: 
Até 2400x600 em dpi 
Duplex sim 
Capacidade da bandeja de papel 250 folhas 
Interfaces USB de alta velocidade, Ethernet, 
Wireless 802.11 b/g/n 
Emulação PCL6 
Volume máximo de ciclo mensal 10.000 
páginas 
Tempo de impressão da primeira página 
Menos de 8,5 segundos 
Memória Padrão MB 
Memória Opcional Não 
Dimensões do Equipamento com caixa 
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44,2 x 28,7 x 50,3 cm 
Interface da face embutida 
Wireless 
Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet 
Configuração de Impressão 
Economia de toner, impressão N em 1, 
marca d'água, impressão de pôster, 
impressão de documentos de identidade, 
perfis de impressão, perfis de impressão 
personalizados, impressão de folhetos 
Visor LCD 1 linha 
Processador 266 MHz 
Modo Toner Save Sim 
Tipos de Papel 
Comum, fino, espesso, mais espesso, 
reciclado, bond, etiquetas e envelopes 
Tamanhos do Papel A5 até Ofício 
Gramatura de Papel 
Bandeja padrão 60 a 105 g/m2 Entrada 
manual 60 a 163 g/m2 

Certificação Energy Star Sim 
Consumo de Energia: Printing I Standy-by / 
Sleep 
468W I 58W / 0.8W 
Dimensões do Equipamento sem caixa 
36,6 x 36,1 x 18,3 cm 
Peso do Equipamento sem caixa 6,8kg 
Peso do Equipamento com caixa 7,9kg 
Compatibilidade com Dispositivos Móveis 
AirPrint, Google Cloud Print, Brother 
iPrint&Scan, Cortado Workplace, Wi-Fi 
Direct® 
Ciclo Mensal Recomendado 
2.000 páginas 
Sistemas Operacionais Compatíveis 
Windows Sim 
Mac Sim 
Conteúdo da Caixa 
Guia de Configuração Rápida e Manual do 
Usuário 
Sim 
Equipamento 
HL-L2360DW 
Conjunto de Cilindros 
Unidade de cilindro (12000 páginas) 
CD-Rom 
Instalação 
Cart. de Toner Preto 
Cartucho de toner inicial (700 páginas) 

8 1 51 Aparelho de Ar Condicionado Split 18.000 18.000,00 Classificado 
BTUS Tipo 1 - 18.000 BTUS 
Modelo Split High Wall 
Tipo de ciclo Quente/Frio 
Cor Branco 
ENCE No mínimo D 
Filtro de Ar Anti-bactéria 

=: 
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Vazão de Ar No mínimo 1.150 m3/h 
Controle remoto Sim 
Termostato Digital 
Funções Sleep e Swing 
Voltagem 220 V 

9 1 35 Batedeira planetária (BT1) Batedeira 7.800,00 Classificado 
planetária de aplicação semi-industrial, com 
capacidade para 5 litros, fabricada em 
conformidade com a Norma 
Regulamentadora do Ministério do Trabalho 
e Emprego, NR 12 - Segurança no Trabalho 
em Máquinas e Equipamentos. 
Dimensões e tolerância: 
Largura: 240mm; 
Profundidade: 350mm; 
Altura: 420mm; 
Tolerância: +/- 15% 
Características construtivas: 
Estrutura ou suporte para o motor em aço, 
com fino acabamento em pintura 
epóxi. 
Cuba em aço inox. 
Cabeçote basculante com trave para facilitar 
a remoção da cuba para 
higienização. 
Sistema de engrenagens helicoidais. 
Com quatro níveis de velocidade. 
Movimento planetário. 
Sistema de troca de velocidade progressiva 
com polia variadora. 
Com batedor para massas leves, massas 
pesadas e batedor globo. 
Chave liga/desliga e chave seletora de 
velocidade. 
Manipula trava/destrava. 
Com os seguintes acessórios inclusos: 
1 tacho em aço inox, com capacidade para 5 
litros; 

1 

1 batedor para massas leves; 
1 batedor plano para massas pesadas; 
1 batedor globo para claras, etc. 
Frequência: 50/60hz. 
Potência: 500wats. 
Voltagem: 11 O ou 220V (monofásica). 

9 1 42 Máquina de lavar roupa capacidade de 8kg 2.760,00 Classificado 
Capacidade de roupa seca: 8Kg 
Consumo de energia: 0.24 kWh (11 OV) / 
0.25 kWh (220V) 
Consumo de energia mensal: 8.16 kWh/mês 
(11 OV) / 7.83 kWh/mês (220V) 
Cor: branca 
Potência: 550.0 W (110/220V) 
Rotação do Motor - Centrifugação: 750 rpm 
Dimensões aproximadas: 103,5x62x67cm 
(AxlxP) 
Peso aproximado: 40,5Kg 
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9 

10 11 163 !Telefone sem fio Telefone sem fio, 11.432,00 
fabricação brasileira com identificador de 
chamadas, base auricular, cabos e 
carregadores, 1 O números de remarcação 
rápida, relógio com alarme, baterias 
recarregáveis de níquel metal hídrico 
tamanho AAA, 
IVisor iluminado para fácil atendimento, 
capacidade mínima de 50 números, 16 
horas de uso continuo, tamanho: 1.4 
polegadas/3,5 cm 

INDUSTRIAL MULLER E PRE-MOLDADOS LTDA 

53 !Televisão de LCD 32" com entrada para 116.800,00 
HDTV e USB (TV) Digital Crystal Clear para 
detalhes profundos e nitidez 
Tela LCD HD com resolução de 1366x768p 
28,9 bilhões de cores 
Taxa de contraste dinâmico de 26000: 1 
lncredibe surround 
Potência de áudio de 2x15W RMS 
Duas entradas HDMI para conexão HD 
totalmente digital em um único cabo Easy 
Link: controle fácil da TV e dispositivo 
conectado por HDMI CEC 
Entrada para PC para usar a TV como 
monitor de computador 
Conversos TV digital interno 
Dimensões: 
Altura: 54,40 cm 
Largura: 80,90 cm 
Profundidade: 9,20 cm 
Peso: 18Kg 

Classificado 

Classificado 

ISMAEL HENZ 

41 !Exaustor eólico Exaustor eólico com 
chapa em alumínio com eixo central 
blindado e diâmetro de 0,60 mt, 
acompanhado com chapa telhado 
galvanizada chapa 24 de 1,00x1 ,00 
instalado. 

5.250,00 Classificado 

33 !Balança de prato com capacidade para 15 14.140,00 
kg (BL 1) Balança eletrônica digital com 
prato em aço inoxidável com capacidade 
de 15 kg, fabricada e aferida de acordo 
com o "Regulamento Técnico Metrológico 
para Instrumentos de Pesagem não 
Automáticos" - Portaria INMETRO nº 236, 
de 22 de dezembro de 1994. 
Classificação metrológica: "Tipo Ili". 
Dimensões: 
Dimensões mínimas do prato: 240 x 325 
mm; 
Peso mínimo do equipamento: 3, 100 kg; 
Capacidade: 15 kg; 

Classificado 

t, 
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Divisão: de 5g em 5g. 
Características construtivas e funcionais: 
Gabinete em ABS. 
Display de LCD de 5 dígitos com mínimo 
de 12mm de altura. 
Teclado de membrana composto de teclas 
e funções. 
Pés reguláveis. 
Nível de bolha. 
Desligamento automático. 
Temperatura de operação de -10ºC a 
+40°C ou com redução dessa faixa de 
temperatura. 
Umidade relativa suportada: 10% a 90%, 
sem condensação. 
Tensão elétrica: 11 OVCA / 220VCA. 
Comutação automática de voltagem. 
Frequência de rede elétrica: 60 Hz. 
Consumo máximo: 1 OW. 
Bateria interna. 
Plugue e cordão de alimentação com 
cerificação INMETRO. 
Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. 

1 1 34 Balança plataforma para 150 kg (BL2) 2.200,00 Classificado 
Balança digital de plataforma, com coluna 
e piso móvel, fabricada e aferida de 
acordo com o "Regulamento Técnico 
Metrológico para Instrumentos de 
Pesagem não Automáticos" - Portaria 
INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 
1994. 
Dimensões e tolerância: 
Plataforma: 
Largura: 43cm. 
Comprimento: 61cm. 
Tolerância: +/- 10%. 
Capacidade: 
Capacidade de pesagem: 150 kg. 
Características construtivas e funcionais: 
Com plataforma e piso móvel. 
Coluna tubular longa. 
Divisão de 50g. 
Indicador: bateria de longa duração. 
Alto desligamento para proporcionar 
economia da bateria. 
Botão liga/desliga. 
Com visor cristal líquido e dígitos grandes. 
Memória de tara e zero; sobra e falta. 
Teclas com funções. 
Tensão elétrica: 11 O e 220V. 
Com carregador + bateria e demais 
acessórios. 
Rodízios de movimentação. 
Plugue e cordão de alimentação com 
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certificação INMETRO. 
Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a 
corrente da operação. 

1 1 63 Telefone sem fio Telefone sem fio, 640,00 Classificado 
fabricação brasileira com identificador de 
chamadas, base auricular, cabos e 
carregadores, 1 O números de remarcação 
rápida, relógio com alarme, baterias 
recarregáveis de níquel metal hídrico 
tamanho AAA, 
Visor iluminado para fácil atendimento, 
capacidade mínima de 50 números, 16 
horas de uso continuo, tamanho: 1.4 
polegadas/3,5 cm 

1 1 79 Lavadora de alta pressão profissional 4.470,00 Classificado 
Lavadora de alta pressão profissional com 
porta acessórios. 
Uma máquina compacta, durável, robusta 
e super prática para carregar. 
Lavadora com motor de indução e não 
necessita de nenhuma instalação especial, 
basta ligar na tomada e pronto, a máquina 
está pronta para o uso. Possui um 
exclusivo porta acessórios, que ajuda na 
organização do produto para guardar, 
mangueira de alta pressão de 7,5m além 
de bomba axial com cabeçote em 
alumínio, pistões em aço inox e potência 
de até 2,2kW e vazão de 5001/h, o que 
garante maior poder de arrasto da sujeira. 
Uma excelente máquina para ser usada 
em pequenos negócios como 
mercadinhos, frutarias, lava car, escolas, 
açougues e também em condomínios. 
Acessórios inclusos da IAvadora de Alta 
pressão profissional: 
- 01 pistola de alta pressão 
- 01 engate rápido 
- 01 lança com bico regulável 
- 01 mangueira de alta pressão 7,5 metros 
- 01 suporte de lança 
- 01 suporte de pistola 
- 01 suporte de mangueira 
- 01 suporte de cabo elétrico 
Indicação de uso da Lavadora profissional 
- Bicicleta ou moto: é possível lavar até 15 
bicicletas ou 1 O motos 
- Carro: é possível lavar até 8 carros de 
passeio 
- Calçada: é possível lavar até 130m2 de 
calçada 
- Parede: é possível lavar entre 130m2 e 

1 

220m2 de parede. 
Características técnicas da lavadora de 

i alta pressão 
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- Tensão (Monofásica): 220V 
- Frequência: 60Hz 
- Potência: 2,2 kW 
- Pressão máxima: 2000Psi 
- Corrente elétrica: 7,4A 
- Vazão: 5001/h 
- Motor: Indução 
- Medidas (CxLxA): 43x32x84cm 
- Peso: 18kg 
Largura (cm): 23,80 
Altura (cm): 43,50 
Comprimento(cm): 47,60 
Peso(kg): 18 
Garantia: 1 ano contra defeitos de 
fabricação 
Volts: 220 Volts 

2 1 60 Cilindro de pão elétrico Carenagem Em 580,00 Classificado 
Aço Inox Resistente A Corrosão. 
Rolos Laminadores Com Diâmetro De 
50mm E Comprimento De 300mm, Com 
Raspadores Para Não Grudar Massa. 
Abertura Máxima Entre Laminadores De 
6mm. 
Mesa Em Aço Com Pintura Epóxi. 
Potência Nominal: 350 W 
Frequência Nominal: 50/60 Hz 
Tensão Nominal: 127/220 V (Com Chave 
Seletora) 
Consumo: 0,19 Kw/H. 
Produção (Aproximada): 16 Metros/ 
Minuto. 
Peso Líquido: 9,85 Kg. 
Dimensões: 52cm(C) X 29cm(L) X 
25cm(A) 

2 1 61 Roteador wifi Roteador wireless, indoor, 1.170,00 Classificado 
taxa de transmissão wireless de 300Mbps. 
Funções: Acess Point, Client, 
Universal/Repetidor WDS, Wireless 
Bridge, 4 portas lan, 1 porta van. 

3 1 37 Multiprocessador de Alimentos (MT) 1.980,00 Classificado 
Multiprocessador de alimentos, com 
lâminas multifuncionais, modelo 
doméstico. 
Capacidade: 
Tigela grande: aprox. 2 litros de 
ingredientes líquidos ou 3 kg de massa. 
Características construtivas: 
Lâminas multifuncionais fabricadas em aço 
inoxidável. 
Tigela extragrande, com capacidade 
aprox. para 2 litros de ingredientes líquidos 
ou 3kg de massa. 
Tampa da tigela com bocal largo para 
absorver frutas, legumes e verduras 

1 

inteiras. 
Com 2 ajustes de velocidade e função 
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pulsar que permita o controle preciso da 
duração e frequência do processamento. 
Segurança: detecção de tampa e tigela e 
freio mecânico de 1,5s. 
Cabo com armazenamento integrado. 
Base firme com pés antideslizantes 
(ventosa). 
Motor com potência de 700W. 
Voltagem: 11 OV e 220V. 
Dimensionamento e robustez da fiação, 
plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação. 
Cordão de alimentação (rabicho) 
certificado pelo INMETRO, com indicação 
da voltagem. 
Os acessórios devem combinar com a cor 
da velocidade; e possibilitar a limpeza em 
lava louças. 
Acessórios: 
batedor para mistura de massas leves e 
pesadas; 
1 faca de corte em aço inoxidável para 
carnes, legumes e verduras; 
2 discos de metal para ralar e picar em 
pedaços finos e médios; 
liquidificador (jarra) com tampa, com 
capacidade para 1,5 litros para misturar, 
triturar e mexer ingredientes variados; 
1 disco emulsificador para preparar 
alimentos como clara em neve e 
maionese. 

3 1 55 Projetor Multimídia Características: 10.728,00 Classificado 
3.000 ANSI Lumens 
Painel 
Windows PC/Mac PC 
HDMI, USB, Vídeo Composto, Super 
Video 
Voltagem Bivolt 
Projetor X123PH OLP; Cabo de 
alimentação CA; Bateria para controle 
remoto; Guia rápido; Controle remoto; 
Cartão de Segurança; Guia do Usuário 
(CD-ROM); Cabo VGA 
Dimensões aproximadas do produto (cm) 
9x31,5x22cm 
Lente de Projeção, lens tipo de foco 
manual, manual zoom, lens mínimo 
Abertura F I 2.41, abertura máxima da 
objectiva F / 2.55, comprimento focal 
mínimo 21,79 milímetros, distância focal 
máxima 23,99 milímetros, mínimo diagonal 
tamanho da imagem 23", máxima diagonal 
tamanho da imagem 25 pés, distância 
mínima de projeção 39,37", distância 
máxima de projeção 39, 04 pés, 1.1 x Zoom 
Óptico 
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Tipo de lâmpada OSRAM, número de 
lâmpadas 1, Potência da lâmpada: 190W 
Modo Normal, vida da lâmpada 5000 
horas economia, Modo de vida da 
lâmpada 6000 horas 

3 1 69 Impressora Laser Capacidade de saída de 11.900,00 Classificado 
papel: 
100 folhas 
Tecnologia de impressão: 
Laser eletrofotográfico 
Velocidade máxima em preto ppm: 
Até 30ppm 
Resolução (máxima) em dpi: 
Até 2400x600 em dpi 
Duplex sim 
Capacidade da bandeja de papel 250 
folhas 
Interfaces USB de alta velocidade, 
Ethernet, Wireless 802.11 b/g/n 
Emulação PCL6 
Volume máximo de ciclo mensal 10.000 
páginas 
Tempo de impressão da primeira página 
Menos de 8,5 segundos 
Memória Padrão MB 
Memória Opcional Não 
Dimensões do Equipamento com caixa 
44,2 x 28,7 x 50,3 cm 
Interface da face embutida 
Wireless 
Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet 
Configuração de Impressão 
Economia de toner, impressão N em 1, 
marca d'água, impressão de pôster, 
impressão de documentos de identidade, 
perfis de impressão, perfis de impressão 
personalizados, impressão de folhetos 
Visor LCD 1 linha 
Processador 266 MHz 
Modo Toner Save Sim 

1 

Tipos de Papel 
Comum, fino, espesso, mais espesso, 
reciclado, bond, etiquetas e envelopes 
Tamanhos do Papel A5 até Ofício 
Gramatura de Papel 
Bandeja padrão 60 a 105 g/m2 Entrada 
manual 60 a 163 g/m2 

Certificação Energy Star Sim 
Consumo de Energia: Printing / Standy-by I 
Sleep 
468W / 58W / 0.8W 
Dimensões do Equipamento sem caixa 
36,6 x 36,1 x 18,3 cm 
Peso do Equipamento sem caixa 6,8kg 
Peso do Equipamento com caixa 7,9kg 
Compatibilidade com Dispositivos Móveis 
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AirPrint, Google Cloud Print, Brother 
iPrint&Scan, Cortado Workplace, Wi-Fi 
Direct® 
Ciclo Mensal Recomendado 
2.000 páginas 
Sistemas Operacionais Compatíveis 
Windows Sim 
Mac Sim 
Conteúdo da Caixa 
Guia de Configuração Rápida e Manual do 
Usuário 
Sim 
Equipamento 
HL-L2360DW 
Conjunto de Cilindros 
Unidade de cilindro (12000 páginas) 
CD-Rom 
Instalação 
Cart. de Toner Preto 
Cartucho de toner inicial (700 páginas) 

4 1 68 Computador de mesa (Processador 13, 58.500,00 Classificado 
8gb de memória, disco rígido de 500 gb, 
Windows 7, 8.1 ou 1 O, 64 bit, em 
português (brasil) + mouse + caixa de som 
+ teclado em português + monitor led de 
19.5 ou 20 polegadas, com ajuste de 
altura. Com Garantia de no minímo um 
(01) ano. 

5 1 44 Secadora de Roupas (SC) Duto de 3.800,00 Classificado 
exaustão 
Sistema anti-rugas 
Secagem por tombamento auto-reversível 
Seletor deb temperatura de secagem 
Seca 1 O Kg de roupas centrifugadas 
Consumo de energia: 0,2 kWh 
Voltagem: 11 OV ou 220V (não é bivolt) 
Cor: branco 
Dimensões aproximadas: 85x60x54 cm 
(AxlxP) 
Peso aproximado: 30Kg 

5 1 57 Caixa de som Compatível com MP3, 790,00 Classificado 
Rádio FM, Bluetooth, Alto falantes, 
sistema de transmissão e recepção de 
Áudio digital, Entrada USB, Entrada 
Cartão SD, Função Karaokê, Entrada 
auxiliar para dispositivo de áudio (RCA), 
Saída de áudio (RCA), Entrada para 
microfone (P1 O), Microfone sem fio, 
Controle de áudio (graves e agudos), 
Controle remoto 
Potência RMS300W RMS 
Características do displayLCD 
Voltagem Bivolt 
AlimentaçãoEnergia elétrica e bateria 
interna recarregável 

6 1 28 Fogão de 04 bocas de uso doméstico - 2.000,00 Classificado 

\ 
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linha branca (FG2) Volume do forno: 62,3 
litros 
Classificação Energética: Mesa/ forno: A/B 
Mesa: 
Queimador normal (1,7 kW):3 
Queimador família (2 kW):1 
Forno: 
Queimador do forno 2,4 
Dimensões aproximadas: 87x 51x 63 cm 
(AxlxP) 
Peso aproximado: 28,4 Kg 

6 1 35 Batedeira planetária (BT1) Batedeira 7.170,00 Classificado 
planetária de aplicação semi-industrial, 
com capacidade para 5 litros, fabricada em 
conformidade com a Norma 
Regulamentadora do Ministério do 
Trabalho e Emprego, NR 12 - Segurança 
no Trabalho em Máquinas e 
Equipamentos. 
Dimensões e tolerância: 
Largura: 240mm; 
Profundidade: 350mm; 
Altura: 420mm; 
Tolerância: +/- 15% 
Características construtivas: 
Estrutura ou suporte para o motor em aço, 
com fino acabamento em pintura 
epóxi. 
Cuba em aço inox. 
Cabeçote basculante com trave para 
facilitar a remoção da cuba para 
h ig ien ização. 
Sistema de engrenagens helicoidais. 
Com quatro níveis de velocidade. 
Movimento planetário. 
Sistema de troca de velocidade 
progressiva com polia variadora. 
Com batedor para massas leves, massas 
pesadas e batedor globo. 
Chave liga/desliga e chave seletora de 
velocidade. 
Manipula trava/destrava. 
Com os seguintes acessórios inclusos: 
1 tacho em aço inox, com capacidade para 
5 litros; 
1 batedor para massas leves; 
1 batedor plano para massas pesadas; 
1 batedor globo para claras, etc. 
Frequência: 50/60hz. 
Potência: 500wats. 
Voltagem: 11 O ou 220V (monofásica). 

6 1 62 Telefone com fio(fixo) Fabricação 425,00 Classificado 
brasileira, 03(três) campainhas com 
volume alto, médio e baixo. 15(quinze) 
teclas sendo 12(doze) numéricas e 3 (três) 
teclas de funções (Flash, Mute, rediscar) . 
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Deve conter: 01 Telefone; 01 Cordão da 
linha telefônica; 1 Cordão espiralado. 

7 1 25 Geladeira de uso doméstico frostfree 300L 8.975,00 Classificado 
(RF2) Refrigerador vertical combinado, 
linha branca, sistema de refrigeração 
frostfree, voltagem 11 O V ou 220 V 
(conforme demanda). 
O refrigerador deverá possuir certificação 
INMETRO apresentando classificação 
energética "A", conforme estabelecido na 
Portaria n.? 20, de 01 de fevereiro de 
2006. 
Dimensões aproximadas: 176 x 62 x 69 
cm (AxlxP) 
Capacidade: 
Capacidade total (volume interno): mínima 
de 300 litros. 
Características construtivas: 
Gabinete externo do tipo monobloco e 
portas revestidas em chapa de aço com 
acabamento em pintura eletrostática (em 
pó), na cor branca. 
Sistema de isolamento térmico em 
espuma de poliuretano injetado no 
gabinete e nas portas. 
Gabinete tipo "duplex" com duas (2) portas 
(freezer e refrigerador). 
Partes internas revestidas com painéis 
plásticos moldados com relevos para 
suporte das prateleiras internas 
deslizantes. 
Conjunto de prateleiras de vidro 
temperado removíveis e reguláveis. 
Prateleiras da porta e cestos plásticos, 
removíveis e reguláveis. 
Gaveta plástica para condicionamento de 
frutas, verduras e legumes. 
Prateleira e/ou gaveta plástica no 
compartimento do freezer. 
Formas para gelo no compartimento do 
freezer. 
Gaxetas magnéticas para vedação 
hermética das portas com o gabinete. 
Batentes das portas dotados de sistema 
antitranspirante. 
Dobradiças metálicas. 
Sapatas niveladoras. 
Sistema de controle de temperatura por 
meio de termostato ajustável. 
Sistema de refrigeração frostfree 
Gás refrigerante R600a. 
OBS.1: O gás a ser utilizado no processo 
de refrigeração não poderá ser prejudicial 
à camada de ozônio, conforme protocolo 
de Montreal de 1987; ao Decreto Federal 
nº 99.280 de 07/06/90, e à Resolução 
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Conama nº 267 de 2000. 
OBS.2: O gás refrigerante deve ainda 
possuir baixo índice GWP (Global 
Warming Potential Potencial de 
Aquecimento Global), conforme Protocolo 
de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 
5445 de 12/05/05. 
Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. 
Plugue e cordão de alimentação com 
certificação INMETRO. 
Voltagem: 11 OV I 220V ( conforme 
demanda). 
Indicação da voltagem no cordão de 
alimentação (rabicho) do aparelho. 
Certificação INMETRO apresentando 
classificação energética "A", conforme 
estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de 
fevereiro de 2006. 

8 1 42 Máquina de lavar roupa capacidade de 2.700,00 Classificado 
8kg Capacidade de roupa seca: 8Kg 
Consumo de energia: 0.24 kWh (11 OV) / 
0.25 kWh (220V) 
Consumo de energia mensal: 8.16 
kWh/mês (110V) I 7.83 kWh/mês (220V) 
Cor: branca 
Potência: 550.0 W (110/220V) 
Rotação do Motor - Centrifugação: 750 
rpm 
Dimensões aproximadas: 103,5x62x67cm 
(AxLxP) 
Peso aproximado: 40,5Kg 

8 1 53 Televisão de LCD 32" com entrada para 16.730,00 Classificado 
HDTV e USB (TV) Digital Crystal Clear 
para detalhes profundos e nitidez 
Tela LCD HD com resolução de 
1366x768p 28,9 bilhões de cores 
Taxa de contraste dinâmico de 26000: 1 
lncredibe surround 
Potência de áudio de 2x15W RMS 
Duas entradas HDMI para conexão HD 
totalmente digital em um único cabo Easy 
Link: controle fácil da TV e dispositivo 
conectado por HDMI CEC 
Entrada para PC para usar a TV como 
monitor de computador 
Conversos TV digital interno 
Dimensões: 
Altura: 54,40 cm 
Largura: 80,90 cm 
Profundidade: 9,20 cm 
Peso: 18Kg 

8 1 70 Impressora Multifuncional Jato de Tinta 17.300,00 Classificado 

1 

sistema de tanque de tinta. Impressão: 
Resolução máxima de impressão: 5760 x 

\1 
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1440 dpi: Velocidade de impressão: 33 
ppm em preto e 15 ppm em cores; 
Scanner: Resolução máxima: 1200 x 2400 
dpi; 
Profundidade de bit monocromático: 48-bit 
interna(24-bit externa); 
Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 
cm; 
Velocidade de digitalização: 2.4 
ms/linha(mono) 9.5 ms/linha(cor). 
Sistema de fax; Impressão por Dispositivo 
Móvel; Tamanhos de papel: A4, A5, A6, 
B5, 1Ox15cm(4x6pol.), 13x18cm(5x7pol.), 
16:9 wide, 100x148mm Envelopes: #10(4 
1/8x9 1/2pol.), DL(110x220mm), 
C6(114x162mm) Meia Carta(5 1/2x8 
1/2pol.), 13x20cm(5x8pol.), 
20x25cm(8x1 Opol). 
Capacidade de entrada de papel: 100 
folhas de papel A4; 
Capacidade de bandeja de saída: 
30 folhas de papel A4. 
Visor de LCD; Software; Interfaces de 
Comunicação: USB 2.0 de alta 
velocidade/wi-fi/Ethernet; Voltagem: Bivolt; 
Cor do produto: Preto. 
Número de garrafas de tintas: 4. 
INCLUI: Garrafas de tinta preto e 
coloridos, CD de instalação, Cabo de 
Alimentação, Cabo de 
Telefone, Cabo USB. 

9 1 49 Bebedouro elétrico conjugado - Duas 4.475,00 Classificado 
colunas-(BB1) Bebedouro elétrico 
conjugado, tipo pressão, com 2 colunas, 
acessível, com 
capacidade aproximada de 6 litros por 
hora (40 pessoas/h aprox.) e certificado 
pelo INMETRO. 
Dimensões e tolerâncias: 
Altura: 960mm 
Altura parte conjugada: 650mm 
Largura: 660mm 
Profundidade: 291 mm 
Tolerância: +/-10% 
Características construtivas: 
Pia em aço inox AISI 304 polido, bitola 24 
(0,64mm de espessura), com quebrajato. 
Gabinete em aço inox AISI 304. 
Torneira: em latão cromado de suave 
acionamento, com regulagem de jato, 
sendo 2 (duas) torneiras de jato inclinado 
para boca e 01 (uma) torneira em haste 
para copo. 
Reservatório de água em aço inox AISI 
304, bitola 20 (0,95mm de espessura, 
com serpetina (tubulação) em cobre 
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(0,50mm de parede) externa, com 
isolamento em poliestireno expandido. 
Filtro de carvão ativado com vela 
sintetizada. 
Termostato com controle automático de 
temperatura de 4° a 15ºC 
Compressor de 1/1 O de HP, com gás 
ecológico. 
Protetor térmico de sistema (desligamento 
automático em caso de 
superaquecimento do sistema). 
Dreno para limpeza da cuba. 
Ralo sinfonado que barra o mau cheiro 
proveniente do esgoto. 
Voltagem: compatível com todas as 
regiões brasileiras. 
Capacidade aproximada: 6 litros por hora 
(40 pessoas/h aprox.). 
Não possuir cantos vivos, arestas ou 
quaisquer outras saliências cortantes ou 
perfurantes de modo a não causar 
acidentes. 
O bebedouro deve ser acessível, em 
conformidade à NBR 9050/2005, no que 
couber. 
Produto de certificação compulsória, o 
equipamento deve possuir selos 
INMETRO. comprobatórios de 
conformidade com a legislação vigente, 
inclusive com eficiência bacteriológica 
"APROVADO". 
O gás a ser utilizado no processo de 
refrigeração não poderá ser prejudicial à 
camada de ozônio, conforme protocolo de 
Montreal de 1987; Decreto Federal nº 
99.280 de 07/06/90, Resolução Conama 
nº 13 de 1995, Decreto Estadual nº 41.269 
de 10/03/97 e Resolução Conama nº 267 
de 2000. É desejável e preferencial que o 
gás refrigerante tenha baixo índice GWP 
("Global Warming Potential" - Potencial de 
Aquecimento Global), conforme o 
Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto 
Federal nº 5445 de 12/05/05, devendo 
nesta opção utilizar o gás refrigerante 
"R600a". 
Dimensionamento e robustez da fiação, 
plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação, 
estando de acordo com a 
determinação da portaria lnmetro nº 185, 
de 21 de julho de 2000, que determina a 
obrigatoriedade de todos os produtos 
eletroeletrônicos se adaptarem ao novo 
padrão de plugues e tomadas NBR 14136, 
a partir de 1 ° de janeiro de 201 O. r-: 
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Indicação da voltagem no cordão de 
alimentação. 

ITAMAR LUIS GUIMARAES 

". ... t 

32 !Liquidificador semi-industrial capacidade 1660,00 
de 2L (LQ2) Liquidificador com 2 
Velocidades com Função Pulsar 
Capacidade para Triturar Gelo 
Capacidade: 
Copo com capacidade útil de 2 litros. 
Características construtivas: 
Copo removível, confeccionado em chapa 
de aço inox, em peça única, sem 
soldas, com espessura de 1 mm. 
Flange do copo em material plástico 
injetado, em cor clara. 
Alças em aço inox, espessura de chapa de 
1,25mm, com bordas rebatidas para 
o lado interno e soldadas em toda 
extensão de modo a não haver retenção 
de resíduos. Fixação das alças ao copo 
com soldas lisas, uniformes e sem frestas 
de modo a evitar o acúmulo de resíduos. 
Tampa do copo em aço inox, espessura 
mínima de chapa de 0,6mm, com dobras 
estruturais que permitam a limpeza 
interna. 
Gabinete do motor em aço inox, espessura 
mínima de chapa de 0,6mm, flange 
superior e ao da base em material plástico 
injetado, em cor clara. Dreno da flange 
posicionado de modo a não haver entrada 
de líquidos no gabinete do motor. 
Sapatas antivibratórias em material 
aderente. 
Facas, eixo, buchas, porca fixadora do 
eixo da faca e pino elástico de tração da 
faca em aço inox. 
O conjunto formado pelas facas, eixo e 
elementos de fixação deve ser removível 
para limpeza, sem a necessidade de 
utilização de ferramentas. 
Flange de acoplamento do motor, pinos de 
tração e elementos de fixação em aço 
inox. 
Interruptor liga/desliga. 
Interruptor para pulsar. 
Motor monofásico de ~ H P. 
Dimensionamento e robustez da fiação, 
plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação. 
Voltagem do aparelho: comutável 11 O V/ 
220 V por meio chave comutadora 
Indicação da voltagem na chave 
comutadora. 
Cordão de alimentação (rabicho) com 

Classificado 
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1200 mm de comprimento. 
1 1 38 Centrífuga de frutas de 800W - (CT) 470,00 Classificado 

Especificações técnicas/ Potência: 800W 
Especificações técnicas/ Coletor de polpa: 
21 
Especificções técnicas/ Frequência: 50/60 
Hz 
Especificações técnicas/ Comprimento do 
cabo: 1,2m/ 1,2m 
Especificações do design/ Suporte e 
grampos: Alumínio escovado 
Especificações do design/ Tubo para 
polpa: Aço inoxidável 
Especificações do design/ Cores 
disponíveis: Alumínio escovado/ Alumínio 
escovado 
Acessórios/ Jarra de suco: 1.500 mi 
Potência do Juicer: 800W 
Volume: 0,0380 m3 

Cor: Alumínio 
Tensão: 110V 

3 1 25 Geladeira de uso doméstico frostfree 300L 8.775,00 Classificado 
(RF2) Refrigerador vertical combinado, 
linha branca, sistema de refrigeração 
frostfree, voltagem 11 O V ou 220 V 
(conforme demanda). 
O refrigerador deverá possuir certificação 
INMETRO apresentando classificação 
energética "A", conforme estabelecido na 
Portaria n ° 20, de 01 de fevereiro de 
2006. 
Dimensões aproximadas: 176 x 62 x 69 
cm (AxlxP) 
Capacidade: 
Capacidade total (volume interno): mínima 
de 300 litros. 
Características construtivas: 
Gabinete externo do tipo monobloco e 
portas revestidas em chapa de aço com 
acabamento em pintura eletrostática (em 
pó), na cor branca. 
Sistema de isolamento térmico em 
espuma de poliuretano injetado no 
gabinete e nas portas. 
Gabinete tipo "duplex" com duas (2) portas 
(freezer e refrigerador). 
Partes internas revestidas com painéis 
plásticos moldados com relevos para 
suporte das prateleiras internas 
deslizantes. 
Conjunto de prateleiras de vidro 
temperado removíveis e reguláveis. 
Prateleiras da porta e cestos plásticos, 
removíveis e reguláveis. 
Gaveta plástica para condicionamento de 
frutas, verduras e legumes. 
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Prateleira e/ou gaveta plástica no 
compartimento do freezer. 
Formas para gelo no compartimento do 
freezer. 
Gaxetas magnéticas para vedação 
hermética das portas com o gabinete. 
Batentes das portas dotados de sistema 
antitranspirante. 
Dobradiças metálicas. 
Sapatas niveladoras. 
Sistema de controle de temperatura por 
meio de termostato ajustável. 
Sistema de refrigeração frostfree 
Gás refrigerante R600a. 
OBS.1: O gás a ser utilizado no processo 
de refrigeração não poderá ser prejudicial 
à camada de ozônio, conforme protocolo 
de Montreal de 1987; ao Decreto Federal 
nº 99.280 de 07/06/90, e à Resolução 
Conama nº 267 de 2000. 
OBS.2: O gás refrigerante deve ainda 
possuir baixo índice GWP (Global 
Warming Potential Potencial de 
Aquecimento Global), conforme Protocolo 
de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 
5445 de 12/05/05. 
Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. 
Plugue e cordão de alimentação com 
certificação INMETRO. 
Voltagem: 110V / 220V (conforme 
demanda). 
Indicação da voltagem no cordão de 
alimentação (rabicho) do aparelho. 
Certificação INMETRO apresentando 
classificação energética "A", conforme 
estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de 
fevereiro de 2006. 

3 1 39 Purificador de água refrigerado (PR) 2.550,00 Classificado 
Purificador/bebedouro de água refrigerado, 
com selos INMETRO, 
comprobatórios de conformidade com a 
legislação vigente. 
Capacidade: 
Armazenamento de água gelada: de 2,5 a 
2,8 litros. 
Atendimento: mínimo de 30 pessoas 
Características gerais: 
Constituído de: 
Sistema de tratamento através de 
elementos filtrantes que removem os 
particulados da água e o cloro livre. 
Compressor interno com gás refrigerante 
conforme legislação vigente. 

1 Botão de acionamento automático do tipo ., 
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fluxo contínuo, com regulagem 
para diferentes níveis de temperatura 
(natural, fresca ou gelada) ou torneira. 
Bica telescópica ou ajustável para 
recipientes de diversos tamanhos. 
Câmara vertical de filtragem e purificação. 

1 
Corpo em aço inox ou aço carbono com 
tratamento anticorrosivo e 
acabamento em pintura eletrostática a pó. 
Painel frontal em plástico ABS de alta 
resistência com proteção UV. 
Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ 
hora. 
Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a 
(0,3 kgf/cm2 à 4 kgf/cm2). 

Temperatura de trabalho: 03 à 40° C. 
Componentes para fixação e instalação: 

1 
- canopla; conexões cromadas; buchas de 
fixação 88; parafusos; redutor de 
vazão; adaptadores para registro: flexível 
e mangueira. 
Produto de certificação compulsória, o 
equipamento deve possuir selos 
INMETRO, comprobatórios de 
conformidade com a legislação vigente, 
inclusive, com eficiência bacteriológica 
"APROVADO". 
O gás a ser utilizado no processo de 
refrigeração não poderá ser prejudicial à 
camada de ozônio, conforme protocolo de 
Montreal de 1987; Decreto Federal 
nº99.280 de 07/06/90, Resolução Conama 
nº 13 de 1995, Decreto Estadual n°41.269 
de 10/03/97 e Resolução Conama nº 267 
de 2000. É desejável e preferencial que o 
gás refrigerante tenha baixo índice GWP 
("Global Warming 
Potential" - Potencial de Aquecimento 
Global), conforme o Protocolo de Kyoto de 
1997 e Decreto Federal nº 5445 de 
12/05/05, devendo nesta opção utilizar o 
gás refrigerante "R600a". 
Dimensionamento e robustez da fiação, 
plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação, 
estando de acordo com a 
determinação da portaria lnmetro nº 185, 
de 21 de julho de 2000, que determina a 
obrigatoriedade de todos os produtos 
eletroeletrônicos se adaptarem ao novo 
padrão de plugues e tomadas NBR 14136, 
a partir de 1 ° de janeiro de 201 O. 
Indicação da voltagem no cordão de 
alimentação 

3 1 42 Máquina de lavar roupa capacidade de 2.280,00 Classificado 
8kg Capacidade de roupa seca: 8Kg 

r" (!, YLL/ 
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Consumo de energia: 0.24 kWh (110V) / 
0.25 kWh (220V) 
Consumo de energia mensal: 8.16 
kWh/mês (11 OV) / 7.83 kWh/mês (220V) 
Cor: branca 
Potência: 550.0 W (110/220V) 
Rotação do Motor - Centrifugação: 750 
rpm 
Dimensões aproximadas: 103,5x62x67cm 
(AxlxP) 
Peso aproximado: 40,5Kg 

4 1 43 Ferro elétrico a seco (FR) Potência: 60,00 Classificado 
1000W 

' Consumo: 1,0kWh 
Cor: branco 
Voltagem: 11 OV ou 220V (não é bivolt) 
Dimensões e Peso: 
Dimensões aproximadas: 25x10,5x12 cm 
(AxlxP) 
Peso aproximado: 750g 

4 1 52 Aparelho de Ar Condicionado Split 12.000 6.825,00 Classificado 
BTUS Tipo 1 - 12.000 BTUS 
Modelo Split High Wall 
Tipo de ciclo Quente/Frio 
Cor Branco 
ENCE No mínimo D 
Filtro de Ar Anti-bactéria 
Vazão de Ar No mínimo 1.150 m3/h 
Controle remoto Sim 
Termostato Digital 
Funções Sleep e Swing 
Voltagem 220 V 

4 1 56 Centrífuga Potencia 170W 1.820,00 Classificado 
Timer de 5 minutos com desligamento 
automático 
Capacidade para 20 kg de roupas 
molhadas 
Abertura do cesto grande 
Grade de proteção 
Porta cordão 
Cesto de inox 
Sistema de segurança 
Voltagem 11 Ov 
Cor branco 

4 1 57 Caixa de som Compatível com MP3, 695,00 Classificado 
Rádio FM, Bluetooth, Alto falantes, 
sistema de transmissão e recepção de 
Áudio digital, Entrada USB, Entrada 
Cartão SD, Função Karaokê, Entrada 
auxiliar para dispositivo de áudio (RCA), 
Saída de áudio (RCA), Entrada para 
microfone (P1 O), Microfone sem fio, 
Controle de áudio (graves e agudos), 
Controle remoto 
Potência RMS300W RMS 
Características do displayLCD 
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Voltagem Bivolt 
AlimentaçãoEnergia elétrica e bateria 
interna recarregável 

4 1 62 Telefone com fio(fixo) Fabricação 375,00 Classificado 
brasileira, 03(três) campainhas com 

1 

volume alto, médio e baixo. 15(quinze) 
teclas sendo 12(doze) numéricas e 3 (três) 
teclas de funções (Flash, Mute, rediscar). 
Deve conter: 01 Telefone; 01 Cordão da 
linha telefônica; 1 Cordão espiralado. 

5 1 26 Geladeira de uso doméstico frostfree 41 OL 2.359,00 Classificado 
- linha branca Capacidade Total de 
Armazenamento: 41 OL 

1 

Capacidade Líq. Congelador: 1 OOL 
Capacidade Líq. Refrigerador 31 OL 
Capacidade Total Bruta: 400L 
Capacidade Bruta Congelador: 1 OOL 
Capacidade Bruta Refrigerador: 300L 
Tensão: 110V ou 220V 
Freqüência: 60 Hz 
Consumo: 58, 1 KWh/mês (11 OV) 
Consumo: 58, 1 KWh/mês (220V) 
Cor: branco 
Dimensões aproximadas: 
186,5x70,2x73,3cm (AxlxP) 
Peso aproximado: 84,5Kg. 

5 1 28 Fogão de 04 bocas de uso doméstico - 1.290,00 Classificado 
linha branca (FG2) Volume do forno: 62,3 
litros 
Classificação Energética: Mesa/ forno: A/B 
Mesa: 
Queimador normal (1, 7 kW):3 

1 
Queimador família (2 kW): 1 
Forno: 
Queimador do forno 2,4 
Dimensões aproximadas: 87x 51x 63 cm 
(AxlxP) 
Peso aproximado: 28,4 Kg 

5 1 51 Aparelho de Ar Condicionado Split 18.000 15.920,00 Classificado 
BTUS Tipo 1 - 18.000 BTUS 
Modelo Split High Wall 
Tipo de ciclo Quente/Frio 
Cor Branco 
ENCE No mínimo D 
Filtro de Ar Anti-bactéria 
Vazão de Ar No mínimo 1.150 m3/h 
Controle remoto Sim 
Termostato Digital 
Funções Sleep e Swing 
Voltagem 220 V 

6 1 14 Arquivo de Aço (AQ1) Arquivo deslizante 964,00 Classificado 
em aço chapa 26 (espessura 0,46mm) na 
cor platina, com quatro gavetas e 
travamento único, fechamento através de 
tambor cilíndrico, com gavetas corrediças 
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reguláveis distanciadas a cada 400mm. 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 40mm. Deve ser tratado contra oxidação 
com fosfato de zinco e pintados com tinta 
especial com secagem em estufa; 
Após o processo acima descrito o produto 
deve seguir para uma estufa de alta 
temperatura para receber a pintura pelo 
processo eletrostático de pintura a pó, 
consolidando a superfície do produto com 
50 micra de espessura de tinta, no 
mínimo. 
Rodapé em chapa de aço pintada na 
mesma cor platina com sapatas 
niveladoras. 
Capacidade: 35kg por gaveta. 
Dimensões: 
Altura: 105cm 
Largura:4 7cm 
Profundidade: 71 cm 

6 1 61 Roteador wifi Roteador wireless, indoor, 2.100,00 Classificado 
taxa de transmissão wireless de 300Mbps. 
Funções: Acess Point, Client, 
Universal/Repetidor WDS, Wireless 
Bridge, 4 portas lan, 1 porta van. 

7 1 29 Microondas 30L - Linha Branca (MI) Forno 1.010,00 Classificado 
de microondas 
Capacidade: 
Volume útil mínimo de 30 litros, resultado 
do produto das dimensões internas da 
cavidade do equipamento. 
Características construtivas: 
Gabinete monobloco em aço galvanizado 
revestido interna e externamente com 
pintura eletrostática em pó, na cor branca. 
Iluminação interna. 
Painel de controle digital com funções pré- 
programadas. 
Timer. 
Relógio. 
Porta com visor central, dotada de puxador 
e/ou tecla de abertura. 
Dispositivos e travas de segurança. 
Sapatas plásticas. 
Prato giratório em vidro. 
Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. 
Plugue e cordão de alimentação com 
certificação INMETRO. 
Voltagem: 110V ou 220V (conforme 
demanda). 
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Indicação da voltagem no cordão de 
alimentação (rabicho) do aparelho. 
Selo de certificação INMETRO. 

7 1 44 Secadora de Roupas (SC) Duto de 3.980,00 Classificado 
exaustão 
Sistema anti-rugas 
Secagem por tombamento auto-reversível 
Seletor deb temperatura de secagem 
Seca 1 O Kg de roupas centrifugadas 
Consumo de energia: 0,2 kWh 
Voltagem: 11 OV ou 220V (não é bivolt) 
Cor: branco 
Dimensões aproximadas: 85x60x54 cm 
(AxLxP) 
Peso aproximado: 30Kg 

7 1 55 Projetor Multimídia Características: 13.560,00 Classificado 
3.000 ANSI Lumens 
Painel 
Windows PC/Mac PC 
HDMI, USB, Vídeo Composto, Super 

! Video 

1 

Voltagem Bivolt 
Projetor X123PH OLP; Cabo de 
alimentação CA; Bateria para controle 
remoto; Guia rápido; Controle remoto; 
Cartão de Segurança; Guia do Usuário 
(CD-ROM); Cabo VGA 
Dimensões aproximadas do produto (cm) 
9x31,5x22cm 
Lente de Projeção, lens tipo de foco 
manual, manual zoom, lens mínimo 
Abertura F / 2.41, abertura máxima da 
objectiva F / 2.55, comprimento focal 
mínimo 21, 79 milímetros, distância focal 
máxima 23,99 milímetros, mínimo diagonal 
tamanho da imagem 23", máxima diagonal 
tamanho da imagem 25 pés, distância 

1 
mínima de projeção 39,37", distância 

1 

máxima de projeção 39, 04 pés, 1.1 x Zoom 
Óptico 
Tipo de lâmpada OSRAM, número de 
lâmpadas 1, Potência da lâmpada: 190W 
Modo Normal, vida da lâmpada 5000 
horas economia, Modo de vida da 
lâmpada 6000 horas 

17 
1 68 Computador de mesa (Processador 13, 70.200,00 Classificado 

8gb de memória, disco rígido de 500 gb, 
Windows 7, 8.1 ou 10, 64 bit, em 

1 

português (brasil) + mouse + caixa de som 
1 + teclado em português + monitor led de 
1 

19.5 ou 20 polegadas, com ajuste de 
altura. Com Garantia de no minímo um 
(01) ano. 

7 1 70 Impressora Multifuncional Jato de Tinta 17.200,00 Classificado 

' 
sistema de tanque de tinta. Impressão: 

'--- i Resolução máxima de impressão: 5760 x 
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Indicação da voltagem no cordão de 
alimentação (rabicho) do aparelho. 
Selo de certificação INMETRO. 

7 1 44 Secadora de Roupas (SC) Duto de 3.980,00 Classificado exaustão 
Sistema anti-rugas 
Secagem por tombamento auto-reversível 
Seletor deb temperatura de secagem 
Seca 1 OKg de roupas centrifugadas 
Consumo de energia: 0,2 kWh 
Voltagem: 11 OV ou 220V (não é bivolt) 
Cor: branco 
Dimensões aproximadas: 85x60x54 cm 
(AxLxP) 
Peso aproximado: 30Kg 

7 1 55 Projetor Multimídia Características: 13.560,00 Classificado 3.000 ANSI Lumens 
Painel 
Windows PC/Mac PC 
HDMI, USB, Vídeo Composto, Super 
Video 

1 
Voltagem Bivolt 
Projetor X123PH OLP; Cabo de 
alimentação CA; Bateria para controle 
remoto; Guia rápido; Controle remoto; 
Cartão de Segurança; Guia do Usuário 
(CD-ROM); Cabo VGA 
Dimensões aproximadas do produto (cm) 
9x31,5x22cm 
Lente de Projeção, lens tipo de foco 
manual, manual zoom, lens mínimo 
Abertura F I 2.41, abertura máxima da 
objectiva F I 2.55, comprimento focal 
mínimo 21, 79 milímetros, distância focal 
máxima 23,99 milímetros, mínimo diagonal 
tamanho da imagem 23", máxima diagonal 
tamanho da imagem 25 pés, distância 
mínima de projeção 39,37", distância 

1 

máxima de projeção 39,04 pés, 1.1x Zoom 
Óptico 
Tipo de lâmpada OSRAM, número de 
lâmpadas 1, Potência da lâmpada: 190W 
Modo Normal, vida da lâmpada 5000 
horas economia, Modo de vida da 
lâmpada 6000 horas 

/7 1 68 Computador de mesa (Processador 13, 70.200,00 Classificado 8gb de memória, disco rígido de 500 gb, 
Windows 7, 8.1 ou 10, 64 bit, em 

1 português (brasil) + mouse + caixa de som 
1 + teclado em português + monitor led de 1 

19. 5 ou 20 polegadas, com ajuste de 
altura. Com Garantia de no minímo um 
(01) ano. 

7 1 70 Impressora Multifuncional Jato de Tinta 17.200,00 Classificado sistema de tanque de tinta. Impressão: 

1 

i Resolução máxima de impressão: 5760 x 
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1440 dpi: Velocidade de impressão: 33 
ppm em preto e 15 ppm em cores; 
Scanner: Resolução máxima 1200 x 2400 
dpi; 
Profundidade de bit monocromático: 48-bit 
interna(24-bit externa); 
Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 
cm; 
Velocidade de digitalização: 2.4 
ms/linha(mono) 9.5 ms/linha(cor). 
Sistema de fax; Impressão por Dispositivo 
Móvel; Tamanhos de papel: A4, A5, A6, 
B5, 10x15cm(4x6pol.), 13x18cm(5x7pol.), 
16:9 wide, 100x148mm Envelopes: #10(4 
1 /8x9 1 /2pol. ), DL( 11 Ox220mm), 
C6(114x162mm) Meia Carta(5 1/2x8 
1/2pol.), 13x20cm(5x8pol.), 
20x25cm(8x1 Opol). 
Capacidade de entrada de papel: 100 
folhas de papel A4; 
Capacidade de bandeja de saída: 
30 folhas de papel A4. 
Visor de LCD; Software; Interfaces de 
Comunicação: USB 2.0 de alta 
velocidade/wi-fi/Ethernet; Voltagem: Bivolt; 
Cor do produto: Preto. 
Número de garrafas de tintas: 4. 
INCLUI Garrafas de tinta preto e 
coloridos, CD de instalação, Cabo de 
Alimentação, Cabo de 
Telefone, Cabo USB. 

8 1 63 Telefone sem fio Telefone sem fio, 1.160,00 Classificado 
fabricação brasileira com identificador de 
chamadas, base auricular, cabos e 
carregadores, 1 O números de remarcação 
rápida, relógio com alarme, baterias 
recarregáveis de níquel metal hídrico 
tamanho AAA, 
Visor iluminado para fácil atendimento, 
capacidade mínima de 50 números, 16 
horas de uso continuo, tamanho: 1.4 
polegadas/3,5 cm 

8 1 69 Impressora Laser Capacidade de saída de 15.500,00 Classificado 
papel: 
100 folhas 
Tecnologia de impressão: 
Laser eletrofotográfico 
Velocidade máxima em preto ppm: 
Até 30ppm 
Resolução (máxima) em dpi: 
Até 2400x600 em dpi 
Duplex sim 
Capacidade da bandeja de papel 250 
folhas 
Interfaces USB de alta velocidade, 
Ethernet, Wireless 802.11 b/g/n 

< /c a YI__{,,/ 
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Emulação PCL6 
Volume máximo de ciclo mensal 10.000 
páginas 
Tempo de impressão da primeira página 
Menos de 8,5 segundos 
Memória Padrão MB 
Memória Opcional Não 
Dimensões do Equipamento com caixa 
44,2 x 28,7 x 50,3 cm 
Interface da face embutida 
Wireless 
Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet 
Configuração de Impressão 
Economia de toner, impressão N em 1, 
marca d'água, impressão de pôster, 
impressão de documentos de identidade, 
perfis de impressão, perfis de impressão 
personalizados, impressão de folhetos 
Visor LCD 1 linha 
Processador 266 MHz 
Modo Toner Save Sim 
Tipos de Papel 
Comum, fino, espesso, mais espesso, 
reciclado, bond, etiquetas e envelopes 
Tamanhos do Papel A5 até Ofício 
Gramatura de Papel 
Bandeja padrão 60 a 105 g/m2 Entrada 
manual 60 a 163 g/m2 

Certificação Energy Star Sim 
Consumo de Energia: Printing / Standy-by / 
Sleep 
468W / 58W / 0.8W 
Dimensões do Equipamento sem caixa 
36,6 x 36,1 x 18,3 cm 
Peso do Equipamento sem caixa 6,8kg 
Peso do Equipamento com caixa 7,9kg 
Compatibilidade com Dispositivos Móveis 
AirPrint, Google Cloud Print, Brother 
iPrint&Scan, Cortado Workplace, Wi-Fi 
Direct® 
Ciclo Mensal Recomendado 
2.000 páginas 
Sistemas Operacionais Compatíveis 
Windows Sim 
Mac Sim 
Conteúdo da Caixa 
Guia de Configuração Rápida e Manual do 
Usuário 
Sim 
Equipamento 
HL-L2360DW 
Conjunto de Cilindros 
Unidade de cilindro (12000 páginas) 
CD-Rom 
Instalação 
Cart. de Toner Preto 

(--1 ((1 'Yt(,./ 
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9 50 !Aparelho de Ar Condicionado Split 30000 /70.880,00 
BTU's (AR1) Tipo 1 - 30.000 BTUS 
Modelo Split High Wall 
Tipo de ciclo Quente/Frio 
Cor Branco 
ENCE No mínimo D 

Cartucho de toner inicial (700 páginas) 

Filtro de Ar Anti-bactéria 
Vazão de Ar No mínimo 1.150 m3/h 
Controle remoto Sim 
Termostato Digital 
Funções Sleep e Swing 
Voltagem 220 V 

Classificado 

12 53 !Televisão de LCD 32" com entrada para /17.920,00 
HDTV e USB (TV) Digital Crystal Clear 
para detalhes profundos e nitidez 
Tela LCD HD com resolução de 
1366x768p 28,9 bilhões de cores 
Taxa de contraste dinâmico de 26000: 1 
lncredibe surround 
Potência de áudio de 2x15W RMS 
Duas entradas HDMI para conexão HD 
totalmente digital em um único cabo Easy 
Link: controle fácil da TV e dispositivo 
conectado por HDMI CEC 
Entrada para PC para usar a TV como 
monitor de computador 
Conversos TV digital interno 
Dimensões: 
Altura: 54,40 cm 
Largura: 80,90 cm 
Profundidade: 9,20 cm 
Peso: 18Kg 

J H AR CONDICIONADOS - EIRELI 

Classificado 

3 50 !Aparelho de Ar Condicionado Split 30000 /54.400,00 
BTU, s (AR 1) Tipo 1 - 30. 000 BTUS 
Modelo Split High Wall 
Tipo de ciclo Quente/Frio 
Cor Branco 
ENCE No mínimo D 
Filtro de Ar Anti-bactéria 
Vazão de Ar No mínimo 1.150 m3/h 
Controle remoto Sim 
Termostato Digital 
Funções Sleep e Swing 
Voltagem 220 V 

Classificado 

4 51 !Aparelho de Ar Condicionado Split 18.000 /15.360,00 
BTUS Tipo 1 - 18.000 BTUS 
Modelo Split High Wall 
Tipo de ciclo Quente/Frio 
Cor Branco 
ENCE No mínimo D 
Filtro de Ar Anti-bactéria 
Vazão de Ar No mínimo 1.150 m3/h 

Classificado 
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Controle remoto Sim 
Termostato Digital 
Funções Sleep e Swing 
Voltagem 220 V 

6 11 152 !Aparelho de Ar Condicionado Split 12.000 17.000,00 
BTUS Tipo 1 - 12.000 BTUS 
Modelo Split High Wall 
Tipo de ciclo Quente/Frio 
Cor Branco 
ENCE No mínimo D 
Filtro de Ar Anti-bactéria 
Vazão de Ar No mínimo 1.150 m3/h 
Controle remoto Sim 
Termostato Digital 
Funções Sleep e Swing 
Voltagem 220 V 

J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI 

Classificado 

55 !Projetor Multimídia Características: 110.380,00 !Classificado 
3.000 ANSI Lumens 
Painel 
Windows PC/Mac PC 
HDMI, USB, Vídeo Composto, Super 
Vídeo 
Voltagem Bivolt 
Projetor X123PH OLP; Cabo de 
alimentação CA; Bateria para controle 
remoto; Guia rápido; Controle remoto; 
Cartão de Segurança; Guia do Usuário 
(CD-ROM); Cabo VGA 
Dimensões aproximadas do produto (cm) 
9x31,5x22cm 
Lente de Projeção, lens tipo de foco 
manual, manual zoom, lens mínimo 
Abertura F I 2.41, abertura máxima da 
objectiva F / 2.55, comprimento focal 
mínimo 21,79 milímetros, distância focal 
máxima 23,99 milímetros, mínimo diagonal 
tamanho da imagem 23", máxima diagonal 
tamanho da imagem 25 pés, distância 
mínima de projeção 39,37", distância 
máxima de projeção 39, 04 pés, 1.1 x Zoom 
Óptico 
Tipo de lâmpada OSRAM, número de 
lâmpadas 1, Potência da lâmpada: 190W 
Modo Normal, vida da lâmpada 5000 
horas economia, Modo de vida da 
lâmpada 6000 horas 

57 lcaixa de som Compatível com MP3, 1550,00 !Classificado 
Rádio FM, Bluetooth, Alto falantes, 
sistema de transmissão e recepção de 
Áudio digital, Entrada USB, Entrada 
Cartão SD, Função Karaokê, Entrada 
auxiliar para dispositivo de áudio (RCA), 
Saída de áudio (RCA), Entrada para 
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microfone (P1 O), Microfone sem fio, 
Controle de áudio (graves e agudos), 
Controle remoto 
Potência RMS300W RMS 
Características do displayLCD 
Voltagem Bivolt 
AlimentaçãoEnergia elétrica e bateria 
interna recarregável 

1 1 61 Roteador wifi Roteador wireless, indoor, 1.050,00 Classificado 
taxa de transmissão wireless de 300Mbps. 
Funções: Acess Point, Client, 
Universal/Repetidor WDS, Wireless 
Bridge, 4 portas lan, 1 porta van. 

2 1 37 Multiprocessador de Alimentos (MT) 1.782,00 Classificado 
Multiprocessador de alimentos, com 
lâminas multifuncionais, modelo 
doméstico. 
Capacidade: 
Tigela grande: aprox. 2 litros de 
ingredientes líquidos ou 3 kg de massa. 
Características construtivas: 
Lâminas multifuncionais fabricadas em aço 
inoxidável. 
Tigela extragrande, com capacidade 
aprox. para 2 litros de ingredientes líquidos 
ou 3kg de massa. 
Tampa da tigela com bocal largo para 
absorver frutas, legumes e verduras 
inteiras. 
Com 2 ajustes de velocidade e função 
pulsar que permita o controle preciso da 
duração e frequência do processamento. 
Segurança: detecção de tampa e tigela e 
freio mecânico de 1,5s. 
Cabo com armazenamento integrado. 
Base firme com pés antideslizantes 
(ventosa). 
Motor com potência de 700W. 
Voltagem: 11 OV e 220V. 
Dimensionamento e robustez da fiação, 
plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação. 
Cordão de alimentação (rabicho) 
certificado pelo INMETRO, com indicação 
da voltagem. 
Os acessórios devem combinar com a cor 
da velocidade; e possibilitar a limpeza em 
lava louças. 
Acessórios 

1 
batedor para mistura de massas leves e 

1 
pesadas; 
1 faca de corte em aço inoxidável para 
carnes, legumes e verduras; 
2 discos de metal para ralar e picar em 
pedaços finos e médios; 
liquidificador (jarra) com tampa, com 

r, 
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1 capacidade para 1,5 litros para misturar, 
triturar e mexer ingredientes variados; 
1 disco emulsificador para preparar 
alimentos como clara em neve e 
maionese. 

2 1 38 Centrífuga de frutas de 800W - (CT) 576,00 Classificado 
Especificações técnicas/ Potência: 800W 
Especificações técnicas/ Coletor de polpa: 
21 
Especificções técnicas/ Frequência: 50/60 
Hz 
Especificações técnicas/ Comprimento do 
cabo: 1,2m/ 1,2m 
Especificações do design/ Suporte e 
grampos: Alumínio escovado 
Especificações do design/ Tubo para 
polpa: Aço inoxidável 
Especificações do design/ Cores 
disponíveis: Alumínio escovado/ Alumínio 
escovado 
Acessórios/ Jarra de suco: 1.500 mi 
Potência do Juicer: 800W 
Volume: 0,0380 m3 

Cor: Alumínio 
Tensão: 110V 

2 1 53 Televisão de LCD 32" com entrada para 12.446,00 Classificado 
HDTV e USB (TV) Digital Crystal Clear 
para detalhes profundos e nitidez 
Tela LCD HD com resolução de 
1366x768p 28, 9 bilhões de cores 
Taxa de contraste dinâmico de 26000: 1 
lncredibe surround 
Potência de áudio de 2x15W RMS 
Duas entradas HDMI para conexão HD 
totalmente digital em um único cabo Easy 
Link: controle fácil da TV e dispositivo 
conectado por HDMI CEC 
Entrada para PC para usar a TV como 
monitor de computador 
Conversos TV digital interno 
Dimensões: 
Altura: 54,40 cm 
Largura: 80,90 cm 
Profundidade: 9,20 cm 
Peso: 18Kg 

3 1 68 Computador de mesa (Processador 13, 47.840,00 Classificado 
8gb de memória, disco rígido de 500 gb, 

1 
Windows 7, 8.1 ou 1 O, 64 bit, em 

1 português (brasil) + mouse + caixa de som 
+ teclado em português+ monitor led de 

1 

19.5 ou 20 polegadas, com ajuste de 
altura. Com Garantia de no minímo um 
(01) ano. 

3 1 70 Impressora Multifuncional Jato de Tinta 11.000,00 Classificado 
sistema de tanque de tinta. Impressão: 
Resolução máxima de impressão: 5760 x 

' ' ' .-fi,a/:n~/ 
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1440 dpi: Velocidade de impressão: 33 
ppm em preto e 15 ppm em cores; 
Scanner: Resolução máxima: 1200 x 2400 
dpi; 
Profundidade de bit monocromático: 48-bit 
interna(24-bit externa); 
Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 
cm; 
Velocidade de digitalização: 2.4 
ms/linha(mono) 9.5 ms/linha(cor). 
Sistema de fax; Impressão por Dispositivo 
Móvel; Tamanhos de papel: A4, A5, A6, 
B5, 10x15cm(4x6pol.), 13x18cm(5x7pol.), 
16:9 wide, 100x148mm Envelopes: #10(4 
1/8x9 1/2pol.), DL(110x220mm), 
C6(114x162mm) Meia Carta(5 1/2x8 
1/2pol.), 13x20cm(5x8pol.), 
20x25cm(8x1 Opol). 
Capacidade de entrada de papel: 100 
folhas de papel A4; 
Capacidade de bandeja de saída: 
30 folhas de papel A4. 
Visor de LCD; Software; Interfaces de 
Comunicação: USB 2.0 de alta 
velocidade/wi-fi/Ethernet; Voltagem: Bivolt; 
Cor do produto: Preto. 
Número de garrafas de tintas 4. 
INCLUI: Garrafas de tinta preto e 
coloridos, CD de instalação, Cabo de 
Alimentação, Cabo de 
Telefone, Cabo USB. 

4 1 29 Microondas 30L - Linha Branca (MI) Forno 1.000,00 Classificado 
de microondas 
Capacidade: 
Volume útil mínimo de 30 litros, resultado 
do produto das dimensões internas da 
cavidade do equipamento. 
Características construtivas: 
Gabinete monobloco em aço galvanizado 
revestido interna e externamente com 
pintura eletrostática em pó, na cor branca. 
Iluminação interna. 
Painel de controle digital com funções pré- 
programadas. 
Timer. 
Relógio. 
Porta com visor central, dotada de puxador 
e/ou tecla de abertura. 
Dispositivos e travas de segurança. 
Sapatas plásticas. 
Prato giratório em vidro. 
Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. 
Plugue e cordão de alimentação com 
certificação INMETRO. 

' { ·, •( . 
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1 

Voltagem: 110V ou 220V (conforme 
demanda). 
Indicação da voltagem no cordão de 
alimentação (rabicho) do aparelho. 
Selo de certificação INMETRO. 

5 1 31 Liquidificador industrial capacidade de 8L 1.920,00 Classificado 
(LQ1) Liquidificador industrial de 8 litros, 
fabricado em conformidade com a Norma 
Regulamentadora do Ministério do 
Trabalho e Emprego NR12 - Segurança no 
Trabalho em Máquinas e Equipamentos. 
Capacidade: 
Copo com capacidade útil de 8 litros. 
Características construtivas: 
Copo removível confeccionado em chapa 
de aço inox, em peça única, sem 
soldas, com espessura de 1 mm. 
Flange do copo em material plástico 
injetado, em cor clara. 
Alças em aço inox, espessura de chapa de 
1,25mm, com bordas rebatidas para 
o lado interno e soldadas em toda 
extensão de modo a não haver retenção 
de resíduos. Fixação das alças ao copo 
com soldas lisas, uniformes e sem frestas 
de modo a evitar o acúmulo de resíduos. 
Tampa do copo em aço inox, espessura 
mínima de chapa de 0,6mm, com dobras 
estruturais que permitam a limpeza 
interna. 
Gabinete do motor em aço inox, espessura 
mínima de chapa de 0,6mm, flange 
superior e ao da base em material plástico 
injetado, em cor clara. Dreno da flange 
posicionado de modo a não haver entrada 
de líquidos no gabinete do motor. 
Sapatas antivibratórias em material 
aderente. 
Facas, eixo, buchas, porca fixadora do 
eixo da faca e pino elástico de tração da 
faca em aço inox. 
O conjunto formado pelas facas, eixo e 
elementos de fixação deve ser removível 
para limpeza, sem a necessidade de 
utilização de ferramentas. 
Flange de acoplamento do motor, pinos de 

1 tração e elementos de fixação em aço 
inox. 
Interruptor liga/desliga. 
Interruptor para pulsar. 
Motor monofásico de Y,, HP. 
Dimensionamento e robustez da fiação, 
plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação. 
Voltagem do aparelho: comutável 11 O V/ 
220 V por meio chave comutadora. 

,-( n _rv1 ,í J t . L·'-' J v-l~ 
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Indicação da voltagem na chave 
comutadora. 
Cordão de alimentação (rabicho) com 
1200 mm de comprimento. 

5 1 34 Balança plataforma para 150 kg (BL2) 3.600,00 Classificado 
Balança digital de plataforma, com coluna 
e piso móvel, fabricada e aferida de 
acordo com o "Regulamento Técnico 
Metrológico para Instrumentos de 
Pesagem não Automáticos" - Portaria 
INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 
1994. 
Dimensões e tolerância: 
Plataforma: 
Largura: 43cm. 
Comprimento: 61cm. 

1 

Tolerância: +/- 10%. 
Capacidade: 
Capacidade de pesagem: 150 kg. 
Características construtivas e funcionais: 
Com plataforma e piso móvel. 
Coluna tubular longa. 
Divisão de 50g. 
Indicador: bateria de longa duração. 
Alto desligamento para proporcionar 
economia da bateria. 
Botão liga/desliga. 
Com visor cristal líquido e dígitos grandes. 
Memória de tara e zero; sobra e falta. 
Teclas com funções. 
Tensão elétrica: 110 e 220V. 

1 Com carregador + bateria e demais 
acessórios. 
Rodízios de movimentação. 
Plugue e cordão de alimentação com 
certificação INMETRO. 
Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a 
corrente da operação. 

5 1 62 Telefone com fio(fixo) Fabricação 390,00 Classificado 
brasileira, 03(três) campainhas com 

1 

volume alto, médio e baixo. 15(quinze) 
1 

teclas sendo 12(doze) numéricas e 3 (três) 
teclas de funções (Flash, Mute, rediscar). 
Deve conter: 01 Telefone; 01 Cordão da 
linha telefônica; 1 Cordão espiralado. 

5 1 69 Impressora Laser Capacidade de saída de 12.740,00 Classificado 
papel: 
100 folhas 
Tecnologia de impressão: 
Laser eletrofotográfico 
Velocidade máxima em preto ppm: 

1 
Até 30ppm 

1 

Resolução (máxima) em dpi: 

1 

Até 2400x600 em dpi 
1 Duplex sim 
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Capacidade da bandeja de papel 250 
folhas 
Interfaces USB de alta velocidade, 
Ethernet, Wireless 802.11 b/g/n 
Emulação PCL6 
Volume máximo de ciclo mensal 10.000 
páginas 
Tempo de impressão da primeira página 
Menos de 8,5 segundos 
Memória Padrão MB 
Memória Opcional Não 
Dimensões do Equipamento com caixa 
44,2 x 28,7 x 50,3 cm 
Interface da face embutida 
Wireless 
Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet 
Configuração de Impressão 

1 

Economia de toner, impressão N em 1, 
marca d'água, impressão de póster, 
impressão de documentos de identidade, 

1 perfis de impressão, perfis de impressão 
personalizados, impressão de folhetos 
Visor LCD 1 linha 
Processador 266 MHz 
Modo Toner Save Sim 
Tipos de Papel 
Comum, fino, espesso, mais espesso, 
reciclado, bond, etiquetas e envelopes 
Tamanhos do Papel A5 até Ofício 
Gramatura de Papel 
Bandeja padrão 60 a 105 g/m2 Entrada 
manual 60 a 163 g/m2 

Certificação Energy Star Sim 
Consumo de Energia: Printing / Standy-by I 
Sleep 
468W I 58W I 0.8W 
Dimensões do Equipamento sem caixa 
36,6 x 36,1 x 18,3 cm 
Peso do Equipamento sem caixa 6,8kg 
Peso do Equipamento com caixa 7,9kg 
Compatibilidade com Dispositivos Móveis 
AirPrint, Google Cloud Print, Brother 
iPrint&Scan, Cortado Workplace, Wi-Fi 
Direct® 
Ciclo Mensal Recomendado 

1 2.000 páginas 
1 

1 
Sistemas Operacionais Compatíveis 

l Windows Sim 
Mac Sim 
Conteúdo da Caixa 
Guia de Configuração Rápida e Manual do 
Usuário 
Sim 

1 Equipamento 

1 

1 HL-L2360DW 
1 Conjunto de Cilindros 
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Unidade de cilindro (12000 páginas) 
CD-Rom 
Instalação 
Cart. de Toner Preto 
Cartucho de toner inicial (700 páginas) 

7 1 28 Fogão de 04 bocas de uso doméstico - 3.900,00 Classificado 
linha branca (FG2) Volume do forno: 62,3 
litros 
Classificação Energética: Mesa/ forno: A/B 
Mesa: 
Queimador normal (1,7 kW):3 
Queimador família (2 kW): 1 
Forno: 

1 

Queimador do forno 2,4 
Dimensões aproximadas: 87x 51x 63 cm 
(AxlxP) 
Peso aproximado: 28,4 Kg 

7 1 63 Telefone sem fio Telefone sem fio, 1.032,00 Classificado 
fabricação brasileira com identificador de 
chamadas, base auricular, cabos e 
carregadores, 1 O números de remarcação 
rápida, relógio com alarme, baterias 
recarregáveis de níquel metal hídrico 

1 tamanho AAA, 1 

Visor iluminado para fácil atendimento, 
capacidade mínima de 50 números, 16 
horas de uso continuo, tamanho: 1.4 
polegadas/3,5 cm 

8 1 35 Batedeira planetária (BT1) Batedeira 7.554,00 Classificado 
planetária de aplicação semi-industrial, 
com capacidade para 5 litros, fabricada em 
conformidade com a Norma 

1 
Regulamentadora do Ministério do 
Trabalho e Emprego, NR 12 - Segurança 
no Trabalho em Máquinas e 
Equipamentos. 
Dimensões e tolerância: 
Largura: 240mm; 
Profundidade: 350mm; 
Altura: 420mm; 
Tolerância: +/- 15% 
Características construtivas: 
Estrutura ou suporte para o motor em aço, 
com fino acabamento em pintura 
epóxi. 
Cuba em aço inox. 
Cabeçote basculante com trave para 

1 
1 

facilitar a remoção da cuba para 

1 
1 

higienização. 
1 Sistema de engrenagens helicoidais. 
1 

1 
1 

1 Com quatro níveis de velocidade. 
1 

Movimento planetário. 
Sistema de troca de velocidade 
progressiva com polia variadora. 
Com batedor para massas leves, massas 
pesadas e batedor globo. 

,j 
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M. GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVICOS EIRELI 

Chave liga/desliga e chave seletora de 
velocidade. 
Manipula trava/destrava. 
Com os seguintes acessórios inclusos: 
1 tacho em aço inox, com capacidade para 
5 litros; 
1 batedor para massas leves; 
1 batedor plano para massas pesadas; 
1 batedor globo para claras, etc. 
Frequência: 50/60hz. 
Potência: 500wats. 
Voltagem: 11 O ou 220V (monofásica). 

7 11 151 !Aparelho de Ar Condicionado Split 18.000 117.280,00 
BTUS Tipo 1 - 18.000 BTUS 
Modelo Split High Wall 
Tipo de ciclo Quente/Frio 
Cor Branco 
ENCE No mínimo D 
Filtro de Ar Anti-bactéria 
Vazão de Ar No mínimo 1.150 m3/h 
Controle remoto Sim 
Termostato Digital 
Funções Sleep e Swing 
Voltagem 220 V 

8 11 152 !Aparelho de Ar Condicionado Split 12.000 17.200,00 
BTUS Tipo 1 - 12.000 BTUS 
Modelo Split High Wall 
Tipo de ciclo Quente/Frio 
Cor Branco 
ENCE No mínimo D 
Filtro de Ar Anti-bactéria 
Vazão de Ar No mínimo 1.150 m3/h 
Controle remoto Sim 
Termostato Digital 
Funções Sleep e Swing 
Voltagem 220 V 

MJ GAMBETTA SOLUÇÕES INDUSTRIAIS 

Classificado 

Aparelho de Ar Condicionado Split 30000 
BTU's (AR1) Tipo 1 - 30.000 BTUS 
Modelo Split High Wall 
Tipo de ciclo Quente/Frio 
Cor Branco 
ENCE No mínimo D 
Filtro de Ar Anti-bactéria 
Vazão de Ar No mínimo 1.150 m3/h 
Controle remoto Sim 
Termostato Digital 
Funções Sleep e Swing 
Voltagem 220 V 

Classificado 

1 O louacro Branco Tipo Lousa Magnético 
(QB1) Quadro branco tipo lousa 
magnética, vertical ou horizontal com 

2.280,00 Classificado 

~ :-rta 1'1<-/ 
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moldura flip (abertura frontal) em alumínio 
anodizado natural fosco, frisado, vista de 
20x19mm profundidade própria para 
facilitar trocas do conteúdo interno; fundo 
do quadro confeccionado em eucatex, 
10mm. 
Dimensões: 
Altura 120 cm 
Largura 200 cm 

1 1 20 Quadro de Avisos em Metal (QM) Quadros 950,00 Classificado 
com moldura em alumínio anodizado 

1 

branco, fundo do quadro 
confeccionado em eucatex, 1 Omm e 

1 
acabamento em chapa de aço branca 
magnética. 
Dimensões: 
Altura 90 cm 
Largura 150 cm 

1 1 35 Batedeira planetária (BT1) Batedeira 5.940,00 Classificado 
planetária de aplicação semi-industrial, 
com capacidade para 5 litros, fabricada em 
conformidade com a Norma 
Regulamentadora do Ministério do 
Trabalho e Emprego, NR 12 - Segurança 
no Trabalho em Máquinas e 
Equipamentos. 
Dimensões e tolerância: 
Largura: 240mm; 
Profundidade: 350mm; 
Altura: 420mm; 
Tolerância: +/- 15% 

1 

Características construtivas: 
Estrutura ou suporte para o motor em aço, 
com fino acabamento em pintura 
epóxi. 
Cuba em aço inox. 
Cabeçote basculante com trave para 
facilitar a remoção da cuba para 
higienização. 
Sistema de engrenagens helicoidais. 
Com quatro níveis de velocidade. 
Movimento planetário. 

1 

Sistema de troca de velocidade 
progressiva com polia variadora. 

1 

Com batedor para massas leves, massas 
pesadas e batedor globo. 
Chave liga/desliga e chave seletora de 
velocidade. 
Manipula trava/destrava. 
Com os seguintes acessórios inclusos: 

i 1 tacho em aço inox, com capacidade para 
1 5 litros; 1 

1 
1 batedor para massas leves; 

1 

1 batedor plano para massas pesadas; 
1 batedor globo para claras, etc. 
Frequência: 50/60hz. 

\. ' !"'. C J 
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1 

Potência: 500wats. 
Voltagem: 110 ou 220V (monofásica). 

1 1 145 Carros coletores de lixo - Cap. 120 L (CL) 2.280,00 Classificado 
Coletores (tipo contêineres) para coleta de 
resíduos orgânicos e seletivos, para área 
externa, sendo: 
1 (um) coletor para lixo reciclável , com 
capacidade de 120 litros/50kg; 
1 (um) coletor para lixo orgânico 
(alimentos), com capacidade de 120 
litros/50kg. 
Dimensões e tolerância: 
Especificação 
Dimensões aproximadas 
Altura Largura Profundidade Tolerância 
Coletor (contêiner para coleta de resíduos 
orgânicos e seletivos) - 
120 litros/50kg 
101 Omm 500mm 600mm +/-1 O 
Características gerais: 
Fabricado em hdpe - polietileno de alta 
densidade (corpo e tampa), 100% virgem 
e tecnicamente aditivado para oferecer 
alta resistência ao impacto e a tração. 
Aditivação extra com antioxidante e anti 
UV para os níveis de proteção classe 8 UV 
- 8,0 que evita o produto desbotar, 
ressecar ou rachar. 
Com pedal e estrutura para 
abertura/fechamento da tampa, fabricado 
em aço com tratamento anti corrosão ou 
com pintura eletrostática. 
Superfícies internas polidas e cantos 
arredondados. 
Disponibilidade nas cores: vermelho, 
verde, amarelo, azul, cinza, conforme 
normas da CONAMA e adesivados 
conforme o tipo de lixo. 
Roda de borracha maciça vulcanizada, 
com núcleo injetado em PP (polipropileno), 
com tratamento antifurto incorporado; com 
medida de 200mm x2". 
Eixo em aço com tratamento anticorrosão. 
Passível de ser reciclado mecanicamente 
ao fim de sua vida útil. 

1 1 46 Conjuntos de lixeira coleta seletiva - 5.100,00 Classificado 
cap.50L (LX1) Kit composto por 5 
coletores para coleta de resíduos 

1 orgânicos e seletivos, para área externa, 
1 

sendo: 
1 l 1 (um) coletor para lixo reciclável (vidro), 

1 
1 com capacidade de 50 litros; 

1 (um) coletor para lixo reciclável (papel), 
com capacidade de 50 litros; 

1 1 (um) coletor para lixo reciclável (metal), 
1 com capacidade de 50 litros; i 
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1 (um) coletor para lixo orgânico 
(alimentos), com capacidade de 50 litros; 
1 (um) coletor para lixo não reciclável, com 
capacidade de 50 litros; 
Características gerais: 
Fabricado em hdpe - polietileno de alta 
densidade (corpo e tampa), 100% virgem 
e tecnicamente aditivado para oferecer 
alta resistência ao impacto e a tração. 
Aditivação extra com antioxidante e anti 
UV para os níveis de proteção classe 8 UV 

1 

- 8,0 que evita o produto desbotar, 
ressecar ou rachar 
Superfícies internas polidas e cantos 
arredondados 
Disponibilidade nas cores: vermelho, 
verde, amarelo, azul, cinza, conforme 
normas da CONAMA e adesivados 
conforme o tipo de lixo. 
Eixo em aço com tratamento anticorrosão. 
Passível de ser reciclado mecanicamente 
ao fim de sua vida útil. 
Possibilidade de aquisição com 3 ou 5 
unidades. 

2 1 9 QUADRO MURAL DE FELTRO Quadros 1.332,00 Classificado 
com moldura em alumínio anodizado 
natural fosco, frisado, vista de 20x19mm 
profundidade; fundo do quadro 
confeccionado em eucatex, 1 Omm e 
acabamento em feltro verde. 
Dimensões: 
Altura 120 cm 
Largura 90 cm 

2 1 59 Varal móvel Varal de Roupas com 2 Abas 366,00 Classificado 
Alumínio 
Altura: 91,0cm 
Largura: 56,0cm 
Profundidade: 153,0cm 

2 1 76 Colher comprimento 170 mm 1.044,00 Classificado 
(cabo+concha) - Espessura (cabo 3,5 
mm, concha 2,0 mm) - diâmetro (concha 3 
cm) - capacidade 1 O mi 

3 1 1 MESA Mesa retangular monobloco, com 8.400,00 Classificado 
bordas arredondadas, medindo 1.80 x 
0.80, com estruturas retangulares em aço 
50x30mm parede 1,2. O tampo 
confeccionado em MDF de 15mm com re- 
engrosso de 3 Omm, revestido em sua 
face superior em laminado melamínico pós 

1 

formável de 0,6mm de espessura na cor 
salmão (referência L 148), acabamento de 

1 

superfície texturizado e encabeçamento de 
fita de bordo em PVC branco Acabamento 

1 

da face inferior em laminado melamínico 
branco brilhante. A fixação do tampo será 

1 por meio de parafusos auto-atarrachantes 
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de 2 W' x 3/16" A estrutura em aço de 
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. 

3 1 5 POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA 1.104,00 Classificado 
Poltrona individual estofada, revestida em 
couro sintético, dotada de apóiabraços. 
Características de estabilidade, resistência 
e durabilidade, conforme NBR 15164:2004 
/ Móveis estofados - Sofás. Dimensões: 
Profundidade útil do assento: 450mm +/- 
20mm 

1 

Largura útil do assento: 470 +/- 20mm 
Altura (h) da superfície do assento: 420 +/- 

1 

1 Omm • Extensão vertical (h) do encosto: 
mínimo de 500mm • Largura útil do 
encosto: 470 +/- 20mm 
Inclinação da superfície do assento (em 
relação à horizontal): entre -2° a -7° 
Ângulo do encosto (em relação ao plano 
do assento): 100° +/-10° 

1 Altura do apoio de braços (em relação ao 
assento): 220 +/-20mm 
Largura mínima do apoio de braços: 80mm 
14 Características: 
Estrutura confeccionada em perfis 

1 1 

tubulares metálicos de aço carbono, com 
secção circular, com diâmetro mínimo de 
1", e espessura de parede mínima de 
1,5mm; 
Partes metálicas unidas por meio de solda; 
Pés metálicos aparentes e cromados, com 
ponteiras ajustáveis metálicas e partes em 
contato com o piso em polipropileno; 
Pintura dos elementos metálicos em tinta 

1 em pó híbrida Epóxi / Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura mínima de 40 
micrometros na cor CINZA; 
Cintas elásticas internas para sustentação 
do assento e do encosto; 
Laterais (braços), base (suporte do 
assento) e fundo (suporte do encosto) 

! 
montados na configuração de prisma 

1 

retangular, onde se encaixam as 
almofadas de assento e encosto; 

1 1 Cada um destes elementos deve possuir 
1 

1 espessura mínima de 100mm, sendo 

1 

inteiramente revestido em couro sintético, 
recebendo camadas internas de espuma 

1 

1 

1 

laminada (espessura mínima de 1 Omm) 
1 

nos pontos de contato com o usuário, de 
1 

1 

modo que toda a superfície do móvel, 1 

1 1 exceto a inferior, seja almofadada; 
;1 
( = \j 
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Superfície inferior da base, revestida de 
tecido não tecido (TNT) de gramatura 
mínima de 70g/m2, fixado por meio de 
botões de pressão espaçados a cada 
20cm ou velcro em todo o perímetro, que 
permitam sua remoção para inspeção e 
limpeza; 
Almofada removível do assento 
confeccionada em espuma de densidade 
D-26, com mínimo de 140 mm de 
espessura, com inclinação de 4º, fixada 
por meio de fitas "velcro", inteiramente 
encapada com couro sintético, dotada de 
uma subcamada de TNT sob a superfície. 
Fecho em zíper no verso para remoção da 
capa; 
Almofada removível do encosto 
confeccionada em espuma de densidade 
D-23 com mínimo de 1 OOmm de 
espessura, com inclinação de 100º em 
relação ao assento, fixada por meio de 
fitas "velcro", inteiramente encapada com 
couro sintético, dotada de uma subcamada 
de TNT sob a superfície. Fecho em "zíper" 
no verso para remoção da capa; 15 
Couro sintético para os revestimentos, 
texturizado, atóxico, laminado 
internamente com tecido de poliéster, com 
gramatura acima de 500g/m2 e espessura 
mínima de 0,8mm, de odor neutro, na cor 
PRETA 

3 1 22 Cadeira para refeição de adultos (C8) 2.499,00 Classificado 
Cadeira fixa empilhável, injetada em 
poliuretano para uso adulto. 
Características: 
Estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço 
oval 16x30, com sapatas deslizantes em 
nylon. Acabamento da estrutura com 
tratamento de fosfatização e pintura 
eletrostática. 
Empilhamento máximo recomendado: seis 
unidades. 
Cores: Diversas. 
Revestimento: Polipropileno 
Dimensões: 
Altura do assento da cadeira ao chão: 
regulável 
Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm 

3 1 27 Fogão industrial 06 bocas com 4.600,00 Classificado 
queimadores duplos e forno de câmara 
com Fogão industrial central de 6 bocas 

1 com forno e torneiras de controle em dois 

1 

lados opostos, fixadas em tubo de 
alimentação (gambiarra), alimentado por 

1 GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás 
1 
1 natural, e com queimadores dotados de 

iC~ 
~==--:"'\> 
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dispositivo supervisor de chama. O 
tamanho das bocas será de 30x30cm e 3 
queimadores simples sendo 3 
queimadores duplos e/ chapa ou banho 
maria e e/forno. 4 pés em perfil L de aço 
inox e sapatas reguláveis constituídas de 
base metálica e ponteira maciça de 
material polimérico, fixadas de modo que o 
equipamento fique a aproximadamente 50 
mm do piso. 
Dimensões: 83x107x84 cm (AxLxP) 

3 1 30 Esterilizador de mamadeiras para micro- 468,00 Classificado 
ondas (ES) Esterilizador de mamadeira a 

1 

vapor, para uso em microondas, com 

1 

capacidade mínima de 4 mamadeiras. 
1 

Dimensões: 
Altura: máximo 180mm. 
Diâmetro I Largura: máximo 280mm. 
Características construtivas: 
Base em polipropileno copolímero, dotado 
de dispositivos internos para 
acondicionamento de, no mínimo, 4 
mamadeiras. Tampa em plástico em 
polipropileno copolímero, transparente, 
com clipes e/ou presilhas para fechamento 
hermético. 

3 1 34 Balança plataforma para 150 kg (BL2) 2.240,00 Classificado 
Balança digital de plataforma, com coluna 
e piso móvel, fabricada e aferida de 
acordo com o "Regulamento Técnico 
Metrológico para Instrumentos de 
Pesagem não Automáticos" - Portaria 
INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 
1994. 
Dimensões e tolerância: 
Plataforma: 
Largura: 43cm. 
Comprimento: 61cm. 
Tolerância: +/- 10%. 
Capacidade: 
Capacidade de pesagem: 150 kg. 

1 
Características construtivas e funcionais: 

1 
1 

Com plataforma e piso móvel. 
Coluna tubular longa. 
Divisão de 50g. 
Indicador: bateria de longa duração. 
Alto desligamento para proporcionar 

1 

economia da bateria. 
Botão liga/desliga. 
Com visor cristal líquido e dígitos grandes. 

1 Memória de tara e zero: sobra e falta. 
i Teclas com funções. 
1 Tensão elétrica: 11 O e 220V. 1 

1 

Com carregador + bateria e demais 
acessórios. 
Rodízios de movimentação. 

--1- . . .') i . . I e o , (...\....,/ 
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Plugue e cordão de alimentação com 
certificação INMETRO. 
Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a 
corrente da operação. 

3 1 38 Centrífuga de frutas de 800W - (CT) 620,00 Classificado 
Especificações técnicas/ Potência: 800W 
Especificações técnicas/ Coletor de polpa: 
21 
Especificções técnicas/ Frequência: 50/60 
Hz 
Especificações técnicas/ Comprimento do 
cabo: 1,2m/ 1,2m 
Especificações do design/ Suporte e 

1 

grampos: Alumínio escovado 
Especificações do design/ Tubo para 
polpa: Aço inoxidável 
Especificações do design/ Cores 
disponíveis: Alumínio escovado/ Alumínio 
escovado 
Acessórios/ Jarra de suco: 1.500 mi 
Potência do Juicer: 800W 
Volume: 0,0380 m3 

Cor: Alumínio 
Tensão: 110V 

3 1 49 Bebedouro elétrico conjugado - Duas 4.000,00 Classificado 

1 

colunas - (BB1) Bebedouro elétrico 
conjugado, tipo pressão, com 2 colunas, 
acessível, com 
capacidade aproximada de 6 litros por 
hora (40 pessoas/h aprox.) e certificado 

1 pelo INMETRO. 
Dimensões e tolerâncias: 
Altura: 960mm 
Altura parte conjugada: 650mm 
Largura: 660mm 
Profundidade: 291 mm 
Tolerância: +/-10% 
Características construtivas: 
Pia em aço inox AISI 304 polido, bitola 24 
(0,64mm de espessura), com quebrajato. 
Gabinete em aço inox AISI 304. 
Torneira: em latão cromado de suave 
acionamento, com regulagem de jato, 
sendo 2 (duas) torneiras de jato inclinado 
para boca e 01 (uma) torneira em haste 
para copo. 
Reservatório de água em aço inox AISI 
304, bitola 20 (0,95mm de espessura, 
com serpetina (tubulação) em cobre 

i (0,50mm de parede) externa, com 

1 

isolamento em poliestireno expandido. 
Filtro de carvão ativado com vela 

1 sintetizada. 
1 Termostato com controle automático de 

-1 temperatura de 4° a 15ºC 
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Compressor de 1/10 de HP, com gás 
ecológico. 
Protetor térmico de sistema (desligamento 
automático em caso de 
superaquecimento do sistema). 
Dreno para limpeza da cuba. 
Ralo sinfonado que barra o mau cheiro 
proveniente do esgoto. 
Voltagem: compatível com todas as 
regiões brasileiras. 
Capacidade aproximada: 6 litros por hora 
(40 pessoas/h aprox.). 
Não possuir cantos vivos, arestas ou 
quaisquer outras saliências cortantes ou 
perfurantes de modo a não causar 
acidentes. 
O bebedouro deve ser acessível, em 
conformidade à NBR 9050/2005, no que 
couber. 
Produto de certificação compulsória, o 
equipamento deve possuir selos 
INMETRO, comprobatórios de 
conformidade com a legislação vigente, 
inclusive com eficiência bacteriológica 
"APROVADO". 
O gás a ser utilizado no processo de 
refrigeração não poderá ser prejudicial à 
camada de ozônio, conforme protocolo de 
Montreal de 1987; Decreto Federal nº 
99.280 de 07/06/90, Resolução Conama 
nº 13 de 1995, Decreto Estadual nº 41.269 
de 10/03/97 e Resolução Conama nº 267 
de 2000. É desejável e preferencial que o 

1 

gás refrigerante tenha baixo índice GWP 
("Global Warming Potential" - Potencial de 
Aquecimento Global), conforme o 
Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto 
Federal nº 5445 de 12/05/05, devendo 
nesta opção utilizar o gás refrigerante 
"R600a". 

1 
Dimensionamento e robustez da fiação, 
plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação, 
estando de acordo com a 
determinação da portaria lnmetro nº 185, 

1 

de 21 de julho de 2000, que determina a 
obrigatoriedade de todos os produtos 
eletroeletrônicos se adaptarem ao novo 

1 
padrão de plugues e tomadas NBR 14136, 

1 

a partir de 1° de janeiro de 2010. 
Indicação da voltagem no cordão de 
alimentação. 

3 1 61 Roteador wifi Roteador wireless, indoer, 1.725,00 Classificado 
taxa de transmissão wireless de 300Mbps. 

1 
Funções: Acess Point, Client, 
Universal/Repetidor WDS, Wireless 
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Bridge, 4 portas lan, 1 porta van. 
3 1 62 Telefone com fio(fixo) Fabricação 350,00 Classificado 

brasileira, 03(três) campainhas com 
volume alto, médio e baixo. 15( quinze) 
teclas sendo 12(doze) numéricas e 3 (três) 
teclas de funções (Flash, Mute, rediscar) 
Deve conter 01 Telefone; 01 Cordão da 
linha telefônica; 1 Cordão espiralado. 

3 1 64 Travesseiro infantil Dimensão 1.950,00 Classificado 
30cm x 40cm x 3cm 
Material: Tecido e Fibra 
Cor: Branco 
Composição: 
50% Algodão - 50% Poliéster 
Enchimento: 100% Fibra Poliéster 
Informações Adicionais: 
Suporte Super Macio para o Bebê 
Não Alérgico 
Antitraça e Antimofo 
Inodoro 
Possível Lavar e Secar em Máquina 

3 1 74 Caneca 85 mm altura - espessura 2,0 mm 1.200,00 Classificado 
- - diâmetro (boca77 mm base 58 mm) - 
capacidade 300ml 

3 1 75 Cumbuca 52 mm altura - espessura 2,0 1.500,00 Classificado 
mm - diâmetro (boca 111 mm base 
70mm) -capacidade 300ml 

3 1 77 Garfo garfo mesa, material corpo aço 1.350,00 Classificado 
inoxidável, material cabo aço inoxidável, 
tipo mesa, características 
adicionais liso, polido, 23 cm comprimento 
e 3mm espessura 

3 1 78 Faca faca mesa, material lâmina aço 1.650,00 Classificado 
inoxidável, material cabo aço inoxidável, 
características adicionais liso, polido, 23 
cm comprimento e 3mm espessura 

4 1 2 BANCO Banco retangular monobloco, 11.700,00 Classificado 
com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 
0.40, com estruturas retangulares em aço 
50x30mm parede 1,2. O tampo 
confeccionado em MDF de 15 mm com re- 
engrosso de 30 mm, revestido em sua 
face superior em laminado melamínico pós 
formável de 0,6mm de espessura na cor 

1 lbiza (referência L 156), acabamento de 
1 superfície texturizado e encabeçamento de 

fita de bordo em PVC branco. Acabamento 

1 

da face inferior em laminado melamínico 
branco brilhante. A fixação do tampo é por 

1 meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 
1 W' x 3/16" A estrutura em aço com pintura 
1 

1 

eletrostática de tinta epóxi em pó, na cor 

1 

branca fosca, polimerizada em estufa. Kit 
! Mobiliário 7 Ponteiras de acabamento em 1 1 

1 ! 1 polipropileno na cor branca, fixado à 1 

1 
~ 
I 
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estrutura através de encaixe. 
4 1 6 COLCHONETE PARA TROCADOR Nas 700,00 Classificado 

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. 
OBS: Os materiais constituintes deverão 
possuir proteção dupla: ANTIÁCARO e 
ANTIALÉRGICA 

4 1 29 Microondas 30L - Linha Branca (MI) Forno 1.000,00 Classificado 
de microondas 
Capacidade: 
Volume útil mínimo de 30 litros, resultado 
do produto das dimensões internas da 
cavidade do equipamento. 
Características construtivas: 
Gabinete monobloco em aço galvanizado 
revestido interna e externamente com 
pintura eletrostática em pó, na cor branca. 
Iluminação interna. 
Painel de controle digital com funções pré- 

1 programadas. 
Timer. 
Relógio. 
Porta com visor central, dotada de puxador 
e/ou tecla de abertura. 
Dispositivos e travas de segurança. 
Sapatas plásticas. 
Prato giratório em vidro. 
Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. 
Plugue e cordão de alimentação com 
certificação INMETRO. 
Voltagem: 11 OV ou 220V ( conforme 
demanda). 
Indicação da voltagem no cordão de 

1 
alimentação (rabicho) do aparelho. 
Selo de certificação INMETRO 

5 1 3 COLCHONETE PARA REPOUSO 11.900,00 Classificado 
Colchonete de lâmina de espuma flexível 
de poliuretano para uso infantil, certificado 
pelo INMETRO e em conformidade com a 
norma ABNT NBR 13579-1 11 Dimensões: 
Comprimento: 185cm; 
Largura: 65cm; 
Espessura: 05cm. 
Características: 
Revestimento em material têxtil 

1 

plastificado, atóxico, ref. CORINO, na cor 
AZUL REAL, impermeável, com 

1 1 

acabamento em costura simples e 
acabamento em cadarço impermeável; 

.r/J.', r-. rv"1 '! / 1 -· 1_ <,'} L.,J<_, 
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Espuma com densidade nominal Kg/m3: D- 
20. Norma ABNT NBR 8537 

5 1 4 CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO Cadeira 3.920,00 Classificado 
alta de alimentação infantil dobrável, em 
conformidade com a ABNT NBR 15991- 
1 :2011 Cadeiras altas para crianças Parte 
1: Requisitos de segurança, e ABNT NBR 
15991-2:2011 Cadeiras altas para crianças 
Parte 2: Métodos de ensaio. Dimensões: 
Proteção lateral: mínimo de 140 mm, 
medidos do topo da proteção lateral à 
superfície do assento (medições 
realizadas conforme item 6.12 da ABNT 
NBR 15991-2); 
Altura do encosto: mínima de 250 mm, 
medidos na posição vertical (medições 
realizadas conforme item 6.9.2 da ABNT 
NBR 15991-2). 
Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 
mm. 12 Obs.: Nos casos em que o 
encosto da cadeira possua ângulo menor 
que 60° em relação à horizontal (medição 
realizada conforme item 6.9.1 da ABNT 
NBR 15991-2), o comprimento mínimo do 
encosto deve ser de 400 mm (medição 
realizada conforme item 6.9.3 da ABNT 
NBR 15991-2). Características: 

1 

Cadeira dobrável, com estrutura tubular de 
seção circular em aço carbono; Assento e 
encosto acolchoados com espuma 

1 
1 

revestida de lona vinílica laminada com 

1 

tecido; 
Braços ou dispositivo para proteção 
lateral; 
Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na 
cor BRANCA, removível ou articulada; 
Apoio para os pés em (PP) polipropileno 
injetado, removível ou articulado; 
Sapatas antiderrapantes. A cadeira pode 
alternativamente ser dotada de dois 
rodízios, desde que estes possuam freios; 
Cinto tipo suspensório; 
Pintura dos elementos metálicos em tinta 
em pó híbrida Epóxi / Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura mínima de 40 
micrometros na cor CINZA. 

5 11 15 Mesa de Trabalho (M6) Mesa para 2.380,00 Classificado 
1 professor, em tampo único, em melamina, 
1 1 com 25mm de espessura, com bordas 1 

1 

1 

arredondadas em perfil de PVC, e 
1 acabamento em fita de PVC, sobre 
1 estrutura metálica tubular tripé composta 
1 por travessas passa-cabos, com garras I 
1 1 

nas extremidades e furos para a 
passagem de cabos, em chapa de aço, e I 
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1 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 híbrida de epóxi 
com poliéster em pó, com secagem em 
estufa. 
Deverão possuir duas gavetas com 
rodízios em metal, e travamento lateral 
para segredo. Bandeira frontal em 
melamina com altura final de 50cm, com 
bordas arredondadas em perfil de PVC , e 
acabamento em fita de PVC. 
Dimensões: 
Altura da mesa: 75 cm 
Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 e 

5 1 33 Balança de prato com capacidade para 15 5 580,00 Classificado 
kg (BL 1) Balança eletrônica digital com 
prato em aço inoxidável com capacidade 
de 15 kg, fabricada e aferida de acordo 
com o "Regulamento Técnico Metrológico 
para Instrumentos de Pesagem não 
Automáticos" - Portaria INMETRO nº 236, 
de 22 de dezembro de 1994. 
Classificação metrológica: "Tipo Ili". 
Dimensões: 
Dimensões mínimas do prato: 240 x 325 
mm; 
Peso mínimo do equipamento: 3, 100 kg; 
Capacidade: 15 kg; 
Divisão: de 5g em 5g. 
Características construtivas e funcionais: 
Gabinete em ABS. 
Display de LCD de 5 dígitos com mínimo 
de 12mm de altura. 
Teclado de membrana composto de teclas 
e funções 
Pés reguláveis. 
Nível de bolha. 
Desligamento automático. 
Temperatura de operação de -10ºC a 
+40°C ou com redução dessa faixa de 

1 

temperatura. 

1 

Umidade relativa suportada: 10% a 90%, 
sem condensação. 

1 

1 

Tensão elétrica: 11 OVCA / 220VCA 1 

Comutação automática de voltagem. 
Frequência de rede elétrica: 60 Hz 
Consumo máximo: 1 OW. 
Bateria interna. 
Plugue e cordão de alimentação com 
cerificação INMETRO. 
Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a 

(L_ 1 corrente de operação. 
. ,--'--··"',J 
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5 1 37 Multiprocessador de Alimentos (MT) 2.250,00 Classificado 
Multiprocessador de alimentos, com 
lâminas multifuncionais, modelo 
doméstico. 
Capacidade: 
Tigela grande: aprox. 2 litros de 
ingredientes líquidos ou 3 kg de massa. 
Características construtivas: 
Lâminas multifuncionais fabricadas em aço 
inoxidável. 
Tigela extragrande, com capacidade 
aprox. para 2 litros de ingredientes líquidos 
ou 3kg de massa. 
Tampa da tigela com bocal largo para 
absorver frutas, legumes e verduras 
inteiras. 
Com 2 ajustes de velocidade e função 
pulsar que permita o controle preciso da 
duração e frequência do processamento. 
Segurança: detecção de tampa e tigela e 
freio mecânico de 1,5s. 
Cabo com armazenamento integrado. 
Base firme com pés antideslizantes 
(ventosa). 
Motor com potência de 700W. 

1 1 

Voltagem: 11 OV e 220V. 
1 Dimensionamento e robustez da fiação, 

plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação. 
Cordão de alimentação (rabicho) 
certificado pelo INMETRO, com indicação 
da voltagem. 

1 Os acessórios devem combinar com a cor 
da velocidade; e possibilitar a limpeza em 
lava louças. 
Acessórios: 
batedor para mistura de massas leves e 
pesadas; 
1 faca de corte em aço inoxidável para 
carnes, legumes e verduras; 
2 discos de metal para ralar e picar em 
pedaços finos e médios; 
liquidificador (jarra) com tampa, com 

1 

capacidade para 1,5 litros para misturar, 
1 

triturar e mexer ingredientes variados; 
1 disco emulsificador para preparar 
alimentos como clara em neve e 
maionese. 

5 1 63 Telefone sem fio Telefone sem fio, 960,00 Classificado 
fabricação brasileira com identificador de 
chamadas, base auricular, cabos e 
carregadores, 1 O números de remarcação 

1 

rápida, relógio com alarme, baterias 
1 

recarregáveis de níquel metal hídrico 

1 1 

tamanho AAA, 
Visor iluminado para fácil atendimento, 
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capacidade mínima de 50 números, 16 
horas de uso continuo, tamanho: 1.4 
polegadas/3,5 cm 

6 1 7 PLACA DE TATAME EM EVA Tatame em 6.300,00 Classificado 
placas intertravadas de E.V.A. (etileno- 
acetato de vinil) com bordas de 
acabamento. Dimensões: 
Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 
mm 
Espessura: 20 mm 
Características: 
Placas de tatame intertravadas e bordas 
de acabamento, confeccionadas em 
E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície 
texturizada, siliconizada, antiderrapante e 
lavável; 
Densidade entre 150 e 180 gramas por 
centímetro cúbico; 
Cada peça deve ser fornecida em conjunto 
com uma borda de acabamento. 
Os encaixes devem proporcionar a junção 
perfeita das peças; 
As arestas de bordas e placas devem ser 

1 

uniformes, com corte preciso a 90° em 
relação ao plano da superfície, isentas de 
rebarbas e falhas. 

6 1 42 Máquina de lavar roupa capacidade de 2.620,00 Classificado 
8kg Capacidade de roupa seca: 8Kg 
Consumo de energia: 0.24 kWh (110V) / 
0.25 kWh (220V) 
Consumo de energia mensal: 8.16 
kWh/mês (110V) I 7.83 kWh/mês (220V) 
Cor: branca 
Potência: 550.0 W (110/220V) 
Rotação do Motor - Centrifugação: 750 
rpm 
Dimensões aproximadas: 103,5x62x67cm 
(AxLxP) 
Peso aproximado: 40,5Kg 

7 11 31 Liquidificador industrial capacidade de 8L 1.950,00 Classificado 
(LQ1) Liquidificador industrial de 8 litros, 
fabricado em conformidade com a Norma 
Regulamentadora do Ministério do 
Trabalho e Emprego NR12 - Segurança no 

1 Trabalho em Máquinas e Equipamentos. 
1 

1 Capacidade: 
Copo com capacidade útil de 8 litros. 
Características construtivas: 

1 
1 1 

Copo removível confeccionado em chapa 
de aço inox, em peça única, sem 

i soldas, com espessura de 1 mm. 1 
1 Flange do copo em material plástico 1 

j 
injetado, em cor clara. 
Alças em aço inox, espessura de chapa de 

1 

1,25mm, com bordas rebatidas para 
o lado interno e soldadas em toda ' ' 
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extensão de modo a não haver retenção 
de resíduos. Fixação das alças ao copo 
com soldas lisas, uniformes e sem frestas 
de modo a evitar o acúmulo de resíduos. 
Tampa do copo em aço inox, espessura 
mínima de chapa de 0,6mm, com dobras 
estruturais que permitam a limpeza 
interna. 
Gabinete do motor em aço inox, espessura 
mínima de chapa de 0,6mm, flange 
superior e ao da base em material plástico 
injetado, em cor clara. Dreno da flange 
posicionado de modo a não haver entrada 
de líquidos no gabinete do motor. 
Sapatas antivibratórias em material 
aderente. 
Facas, eixo, buchas, porca fixadora do 
eixo da faca e pino elástico de tração da 
faca em aço inox. 
O conjunto formado pelas facas, eixo e 
elementos de fixação deve ser removível 
para limpeza, sem a necessidade de 
utilização de ferramentas. 
Flange de acoplamento do motor, pinos de 
tração e elementos de fixação em aço 
inox. 
Interruptor liga/desliga. 

i Interruptor para pulsar. 
Motor monofásico de% HP. 

1 Dimensionamento e robustez da fiação, 
plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação. 
Voltagem do aparelho: comutável 11 O V/ 
220 V por meio chave comutadora. 
Indicação da voltagem na chave 

1 

comutadora. 
Cordão de alimentação (rabicho) com 
1200 mm de comprimento. 

7 1 32 Liquidificador semi-industrial capacidade 1.000,00 Classificado 
de 2L (LQ2) Liquidificador com 2 
Velocidades com Função Pulsar 
Capacidade para Triturar Gelo 
Capacidade 
Copo com capacidade útil de 2 litros. 
Características construtivas: 
Copo removível, confeccionado em chapa / 

1 

1 de aço inox, em peça única, sem 
1 

1 soldas, com espessura de 1 mm. ' 
1 Flange do copo em material plástico 

1 

injetado, em cor clara. 
Alças em aço inox, espessura de chapa de 

1 

1,25mm, com bordas rebatidas para 
o lado interno e soldadas em toda 

1 
extensão de modo a não haver retenção 

1 
1 

de resíduos. Fixação das alças ao copo 
1 com soldas lisas, uniformes e sem frestas 

, 
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de modo a evitar o acúmulo de resíduos. 
Tampa do copo em aço inox, espessura 
mínima de chapa de 0,6mm, com dobras 
estruturais que permitam a limpeza 
interna. 
Gabinete do motor em aço inox, espessura 
mínima de chapa de 0,6mm, flange 
superior e ao da base em material plástico 
injetado, em cor clara. Dreno da flange 
posicionado de modo a não haver entrada 
de líquidos no gabinete do motor. 
Sapatas antivibratórias em material 
aderente. 
Facas, eixo, buchas, porca fixadora do 
eixo da faca e pino elástico de tração da 
faca em aço inox. 
O conjunto formado pelas facas, eixo e 
elementos de fixação deve ser removível 
para limpeza, sem a necessidade de 
utilização de ferramentas. 
Flange de acoplamento do motor, pinos de 
tração e elementos de fixação em aço 
inox. 
Interruptor liga/desliga. 
Interruptor para pulsar. 
Motor monofásico de Y:i H P. 
Dimensionamento e robustez da fiação, 
plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação. 
Voltagem do aparelho: comutável 11 O V/ 
220 V por meio chave comutadora. 
Indicação da voltagem na chave 
comutadora. 
Cordão de alimentação (rabicho) com 
1200 mm de comprimento. 

7 1 44 Secadora de Roupas (SC) Duto de 3.980,00 Classificado 
exaustão 
Sistema anti-rugas 
Secagem por tombamento auto-reversível 
Seletor deb temperatura de secagem 
Seca 1 O Kg de roupas centrifugadas 
Consumo de energia: 0,2 kWh 
Voltagem: 11 OV ou 220V (não é bivolt) 
Cor: branco 

1 Dimensões aproximadas: 85x60x54 cm 
(AxLxP) 
Peso aproximado: 30Kg 

7 1 53 Televisão de LCD 32" com entrada para 16.520,00 Classificado 
HDTV e USB (TV) Digital Crystal Clear 

i 
para detalhes profundos e nitidez 
Tela LCD HD com resolução de 
1366x768p 28, 9 bilhões de cores 

1 
Taxa de contraste dinâmico de 26000: 1 

1 i 1 

lncredibe surround 
Potência de áudio de 2x15W RMS 

1 1 1 Duas entradas HDMI para conexão HD 
->. 
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7 54 !Ventilador de Teto (VT) Ventiladores para 1453,00 
serem acoplados ao teto com 130W de 
potência, e 3 velocidades. 
Características: 
Comprimento - 48cm 
Largura - 23,5cm 
Altura - 26cm 

totalmente digital em um único cabo Easy 
Link: controle fácil da TV e dispositivo 
conectado por HDMI CEC 
Entrada para PC para usar a TV como 
monitor de computador 
Conversos TV digital interno 
Dimensões: 
Altura: 54,40 cm 
Largura: 80,90 cm 
Profundidade: 9,20 cm 
Peso: 18Kg 

Classificado 

7 57 !Caixa de som Compatível com MP3, 1806,00 
Rádio FM, Bluetooth, Alto falantes, 
sistema de transmissão e recepção de 
Áudio digital, Entrada USB, Entrada 
Cartão SD, Função Karaokê, Entrada 
auxiliar para dispositivo de áudio (RCA), 
Saída de áudio (RCA), Entrada para 
microfone (P1 O), Microfone sem fio, 
Controle de áudio (graves e agudos), 
Controle remoto 
Potência RMS300W RMS 
Características do displayLCD 
Voltagem Bivolt 
AlimentaçãoEnergia elétrica e bateria 
interna recarregável 

Classificado 

11 50 !Aparelho de Ar Condicionado Split 30000 176.480,00 
BTU's (AR1) Tipo 1 - 30.000 BTUS 
Modelo Split High Wall 
Tipo de ciclo Quente/Frio 
Cor Branco 
ENCE No mínimo D 
Filtro de Ar Anti-bactéria 
Vazão de Ar No mínimo 1.150 m3/h 
Controle remoto Sim 
Termostato Digital 
Funções Sleep e Swing 
Voltagem 220 V 

Classificado 

NORMELIA LOTTERMANN 

Banco retangular monobloco, 19.840,00 
com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 
0.40, com estruturas retangulares em aço 
50x30mm parede 1,2. O tampo 
confeccionado em MDF de 15 mm com re 
engrosso de 30 mm, revestido em sua 
face superior em laminado melamínico pós 
formável de 0,6mm de espessura na cor 

l,._.···. (~---. n_ _ ' .. >--1 .-, / ; /1;:'. l <., . l-"-./ 
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lbiza (referência L 156), acabamento de 
superfície texturizado e encabeçamento de 
fita de bordo em PVC branco. Acabamento 
da face inferior em laminado melamínico 
branco brilhante. A fixação do tampo é por 
meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 
W' x 3/16" A estrutura em aço com pintura 
eletrostática de tinta epóxi em pó, na cor 
branca fosca, polimerizada em estufa. Kit 
Mobiliário 7 Ponteiras de acabamento em 
polipropileno na cor branca, fixado à 
estrutura através de encaixe. 

1 1 3 COLCHONETE PARA REPOUSO 5.040,00 Classificado 
Colchonete de lâmina de espuma flexível 
de poliuretano para uso infantil, certificado 
pelo INMETRO e em conformidade com a 
norma ABNT NBR 13579-1 11 Dimensões: 
Comprimento: 185cm; 
Largura: 65cm; 
Espessura: 05cm. 
Características: 
Revestimento em material têxtil 
plastificado, atóxico, ref. CORINO, na cor 
AZUL REAL, impermeável, com 
acabamento em costura simples e 
acabamento em cadarço impermeável; 
Espuma com densidade nominal Kg/m3: D- 
20. Norma ABNT NBR 8537 

1 1 15 Mesa de Trabalho (M6) Mesa para 1.505,00 Classificado 
professor, em tampo 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 híbrida de epóxi 
com poliéster em pó, com secagem em 
estufa. 
Deverão possuir duas gavetas com 
rodízios em metal, e travamento lateral 

1 
para segredo. Bandeira frontal em 

1 
melamina com altura final de 50cm, com 

1 

bordas arredondadas em perfil de PVC , e 
acabamento em fita de PVC. 
Dimensões: 

1 
Altura da mesa: 75 cm 
Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 e 

1 1 21 Mesa de refeição para adultos (M8) Mesa 198,00 Classificado 
circular em revestimento melaminico 

, .. ) 
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texturizado, tampo em 28mm com bordas 
arredondadas em perfil de PVC 180°, e 
acabamento em fita de PVC. 
Estrutura em aço com tratamento anti 
ferrugem e pintura epóxi. 
Dimensões: 
Altura da mesa: 71 cm 
Tampo da mesa: diâmetro 1 OOcm 

1 1 22 Cadeira para refeição de adultos (C8) 2.040,00 Classificado 
Cadeira fixa empilhável, injetada em 
poliuretano para uso adulto. 
Características: 
Estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço 
oval 16x30, com sapatas deslizantes em 
nylon. Acabamento da estrutura com 
tratamento de fosfatização e pintura 
eletrostática. 
Empilhamento máximo recomendado: seis 
unidades. 
Cores: Diversas. 
Revestimento: Polipropileno 
Dimensões: 
Altura do assento da cadeira ao chão: 
regulável 
Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm 

2 1 1 MESA Mesa retangular monobloco, com 5.850,00 Classificado 
bordas arredondadas, medindo 1.80 x 
0.80, com estruturas retangulares em aço 
50x30mm parede 1,2. O tampo 
confeccionado em MDF de 15mm com re- 
engrosso de 3 Omm, revestido em sua 
face superior em laminado melamínico pós 
formável de 0,6mm de espessura na cor 
salmão (referência L 148), acabamento de 
superfície texturizado e encabeçamento de 
fita de bordo em PVC branco. Acabamento 
da face inferior em laminado melamínico 
branco brilhante. A fixação do tampo será 
por meio de parafusos auto-atarrachantes 
de 2 1'2'' x 3/16" A estrutura em aço de 
pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, 
na cor branca fosca, polimerizada em 

1 
estufa. Ponteiras de acabamento em 

1 
polipropileno na cor branca, fixado à 
estrutura através de encaixe. 

2 1 6 COLCHONETE PARA TROCADOR Nas 420,00 Classificado 
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 

1 feita com lâmina de fibra de poliéster. 

1 
OBS: Os materiais constituintes deverão 
possuir proteção dupla: ANTIÁCARO e 

1 ANTIALÉRGICA 

'l 
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2 1 12 Armário para Primeiros Socorros (AM3) 539,00 Classificado 
Armário suspenso, com duas portas para 
guarda de medicamentos com armação 
em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi na 
cor branca. Não serão aceitas ondulações, 
ressaltos, rebarbas ou imperfeições no 
acabamento; 
Deverão ser tratados contra oxidação com 
fosfato de zinco e pintados com tinta 
especial com secagem em estufa. 
Internamente serão acopladas 02 
prateleiras em vidro 4mm, transparente. 
As portas devem possuir pitão para 
cadeado; 
Dimensões: 
Altura: 150cm 

1 Largura:80cm 
Profundidade: 35cm 

2 1 13 Armário Alto em Aço (AM4) Fornecimento 9.988,00 Classificado 
e montagem de armário Alto em Aço, todo 
em chapa 24, com 02 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 a pó. 
Dimensões: 
Altura: 198cm 
Largura: 90cm 
Profundidade: 40cm 

3 1 4 CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO Cadeira 3.344,00 Classificado 
alta de alimentação infantil dobrável, em 
conformidade com a ABNT NBR 15991- 
1 :2011 Cadeiras altas para crianças Parte 
1: Requisitos de segurança, e ABNT NBR 
15991-2:2011 Cadeiras altas para crianças 
Parte 2: Métodos de ensaio. Dimensões: 
Proteção lateral: mínimo de 140 mm, 

1 

1 

medidos do topo da proteção lateral à 
superfície do assento (medições 
realizadas conforme item 6.12 da ABNT 
NBR 15991-2); 
Altura do encosto: mínima de 250 mm, 
medidos na posição vertical (medições 
realizadas conforme item 6.9.2 da ABNT 
NBR 15991-2). 

! Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 
1 mm. 12 Obs.: Nos casos em que o 
1 encosto da cadeira possua ângulo menor 

que 60° em relação à horizontal (medição 
realizada conforme item 6.9.1 da ABNT 
NBR 15991-2), o comprimento mínimo do 
encosto deve ser de 400 mm (medição 
realizada conforme item 6.9.3 da ABNT 
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NBR 15991-2). Características: 
Cadeira dobrável, com estrutura tubular de 
seção circular em aço carbono; Assento e 
encosto acolchoados com espuma 
revestida de lona vinílica laminada com 
tecido; 
Braços ou dispositivo para proteção 
lateral; 
Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na 
cor BRANCA, removível ou articulada; 
Apoio para os pés em (PP) polipropileno 
injetado, removível ou articulado; 
Sapatas antiderrapantes. A cadeira pode 
alternativamente ser dotada de dois 
rodízios, desde que estes possuam freios; 

1 
Cinto tipo suspensório; 

1 Pintura dos elementos metálicos em tinta 

1 

em pó híbrida Epóxi I Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em 

1 
estufa, espessura mínima de 40 
micrometros na cor CINZA. 

3 1 8 Conjunto para professor composto por 2.586.00 Classificado 
uma mesa retangular e uma cadeira Mesa 
Descrição: 
Mesa individual com tampo em MDP ou 
MDF, revestido na face superior em 
laminado melamínico e na face inferior em 
chapa de balanceamento, painel forntal 
em MDP ou MDF, revestido nas duas 
faces em laminado melamínico BP, 
montado sobre estrutura tubular de aço. 
Dimensões: 
Altura da mesa: 76 cm 
Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 
cm Características: 
Tampo em MDP ou MDF, com espessura 
de 18 mm, revestido na face superior em 
laminado melamínico de alta pressão, 
0,8mm de espessura, acabamento 

1 

texturizado, na cor CINZA (ver 
referências), cantos arredondados 
(conforme projeto). Revestimento na face 
inferior em chapa de balanceamento - 
contra placa fenólica de 0,6mm, lixada em 
uma face. Aplicação de porcas garra com 
rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. 
Dimensões acabadas 650mm (largura) x 

1 ' 1200mm (comprimento) x 19,4mm 
(espessura), admitindo-se tolerância de 
até + 2mm para largura e profundidade e 
+!- 1 mm para espessura. 
Painel fronta! em MDP ou MDF, com 
espessura de 18mm, revestido nas duas 
faces em laminado melamínico de baixa 
pressão BP, acabamento frost, na cor 
CINZA (ver referências). Dimensões j 

,·_.·f· 1 Cl ·yL .; ,;_., , A ... • 
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acabadas de 250mm (largura) x 111 ?mm 
(comprimento) x 18mm ( espessura) 
admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm para 

1 

largura e comprimento e +/- 0,6mm para 
espessura. 
Topos encabeçados com fita de bordo em 
PVC (cloreto de polinivinila) com primer, 
acabamento texturizado, na cor CINZA 
(ver referências), coladas com 21 adesivo 
"Hot Melting". Dimensões nominais de 
22mm (largura) x 3mm (espessura), com 

1 tolerância de até +/-0,5mm para 

1 
espessura. 
Estrutura composta de: - Montantes 

1 

verticais e travessa longitudinal 
confeccionados em tubo de aço carbono 
laminado a frio, com costura, secção 

1 

oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 

1 

(1,5mm); - Travessa superior 
confeccionada em tubo de aço carbono 
laminado a frio, com costura, curvado em 
formato de "C", com secção circular, 
diâmetro de 31,75mm (1 1/4), em chapa 
16 - (1,5mm); 
Pés confeccionados em tubo de aço 
carbono laminado a frio, com costura, 

1 

secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2), 1 
em chapa 16 (1,5mm). Ponteiras e 
sapatas em polipropileno copolímero 
virgem e sem cargas, injetadas na cor 
CINZA, fixadas à estrutura através de 
encaixe. 
Pintura dos elementos metálicos em tinta 
em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura mínima de 40 
micrometros na cor CINZA 
Cadeira 
Descrição: Cadeira individual empilhável 
com assento e encosto em polipropileno 

1 

injetado ou em compensado anatômico 
moldado, montados sobre estrutura tubular 

1 

de aço. Dimensões: Altura do assento da 
cadeira ao chão: 46 cm Assento da 

1 
cadeira: 40 cm x 43 cm Encosto da 1 1 1 

cadeira: 19,8 cm x 39,6 cm 
1 Características: Assento e encosto em 

1 
polipropileno copolímero virgem e sem 
cargas, injetados, moldados 
anatomicamente, pigmentados na cor 
CINZA Alternativamente o assento e o 

1 encosto poderão ser fabricados em 

i 1 
compensado anatômico moldado a 

1 
1 quente, contendo no mínimo sete lâminas 

1 

1 

internas, com espessura máxima de 
1 

1,5mm cada, oriundas de reflorestamento 1 

('~,-"'-·'···, 
~,· - ··· .. - 
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ou de procedência legal, isentas de 
rachaduras, e deterioração por fungos ou 
insetos. Quando fabricado em 
compensado, o assento deve receber 
revestimento na face superior de laminado 
melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm 
de espessura, acabamento texturizado, na 
cor CINZA. Revestimento da face inferior 
em lâmina de madeira faqueada de 
0,7mm, da espécie Eucalyptus grandis, 
com acabamento em selador, seguido de 
verniz poliuretano, inclusive nos bordos. 
Espessura acabada do assento mínima de 
9,7mm e máxima de 12mm. Estrutura em 
tubo de aço carbono laminado a frio, com 
costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 
14 (1,9mm). Ponteiras e sapatas, em 
polipropileno copolímero virgem e sem 
cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas à 
estrutura através de encaixe e pino 
expansor. Pintura dos elementos 
metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ 
Poliéster, eletrostát 

!3 1 16 Cadeira com altura regulável (C6) 1.379,00 Classificado 
Cadeiras giratória com braços, espaldar 
médio, assento e encosto em compensado 
multilaminado anatômico, espuma de 
poliuretano injetada em densidade de 40 a 
50kg/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 280/290g/m, mecanismo 
relax com bloqueio e regulagem 
permanente-gás, base em aço com 5 

1 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 reguláveis 
com alma de aço e apoia braços em 

1 
1 

poliuretano com regulagem em cinco 
posições. 
Dimensões: 
Altura do assento da cadeira ao chão: 
regulável 
Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm 

1 

OBS: a cadeira deve ter a certificação da 
ABNT 13. 962 e ter garantia de 5 (cinco) 
anos 

4 1 14 Arquivo de Aço (AQ1) Arquivo deslizante 908,00 Classificado 

i em aço chapa 26 (espessura 0,46mm) na 
1 cor platina, com quatro gavetas e 

1 

1 

1 

travamento único, fechamento através de 

1 

tambor cilíndrico, com gavetas corrediças 
reguláveis distanciadas a cada 400mm. O 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

1 

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 40mm. Deve ser tratado contra oxidação 
com fosfato de zinco e pintados com tinta 
especial com secagem em estufa; 
Após o processo acima descrito o produto 
deve seguir para uma estufa de alta 
temperatura para receber a pintura pelo 

1 

processo eletrostático de pintura a pó, 
1 consolidando a superfície do produto com 

50 micra de espessura de tinta, no 
mínimo. 
Rodapé em chapa de aço pintada na 
mesma cor platina com sapatas 
niveladoras. 
Capacidade: 35kg por gaveta. 
Dimensões: 
Altura: 105cm 
Largura:47cm 
Profundidade: 71 cm 

4 1 72 Armário roupeiro - (AM2) Roupeiro em 1.240,00 Classificado 
aço na cor cristal, confeccionados em 
chapa de aço "22" (O, 75mm), constituído 
por 12 portas. As portas devem possuir 
venezianas para arejamento e possuir 
pitão para cadeado; 
Não será aceito ondulações, ressaltos, 
rebarbas ou imperfeições no acabamento 
dos roupeiros; 
Devem ser tratados contra oxidação com 
fosfato de zinco e pintados com tinta 
especial na cor platina com secagem em 
estufa; 
Após o processo acima descrito o produto 

1 deve seguir para uma estufa de alta 
temperatura para receber a pintura pelo 

1 
processo eletrostático de pintura a pó, 

1 

1 
consolidando a superfície do produto com 
50 micra de espessura de tinta, no 

1 

mínimo. Possuir dobradiças internas para 
evitar arrombamentos com abertura de 
135º, pés removíveis com sapatas 
plásticas niveladoras 03/8". 
Dimensões 

' i Altura: 1945 mm 
1 

1 Largura: 900 mm 
1 i Profundidade: 400 mm 

7 
11 

7 PLACA DE TATAME EM EVA Tatame em 6.340,00 Classificado 
placas intertravadas de E.V.A (etileno- 
acetato de vinil) com bordas de 

1 

acabamento. Dimensões: 
Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 

1 mm . 
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i Espessura: 20 mm 
Características: 

1 

Placas de tatame intertravadas e bordas 
de acabamento, confeccionadas em 
E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície 
texturizada, siliconizada, antiderrapante e 
lavável; 
Densidade entre 150 e 180 gramas por 

1 
centímetro cúbico; 

1 Cada peça deve ser fornecida em conjunto 
com uma borda de acabamento. 
Os encaixes devem proporcionar a junção 
perfeita das peças; 
As arestas de bordas e placas devem ser 
uniformes, com corte preciso a 90° em 
relação ao plano da superfície, isentas de 
rebarbas e falhas. 

7 1 49 Bebedouro elétrico conjugado - Duas 4.470,00 Classificado 

1 

colunas - (BB1) Bebedouro elétrico 
conjugado, tipo pressão, com 2 colunas, 
acessível, com capacidade aproximada de 
6 litros por hora (40 pessoas/h aprox.) e 
certificado pelo INMETRO. 
Dimensões e tolerâncias: 
Altura: 960mm 

1 
1 Altura parte conjugada: 650mm 

Largura: 660mm 
Profundidade: 291 mm 
Tolerância: +/-10% 
Características construtivas: 
Pia em aço inox AISI 304 polido, bitola 24 
(0,64mm de espessura), com quebrajato. 
Gabinete em aço inox AISI 304. 
Torneira: em latão cromado de suave 
acionamento, com regulagem de jato, 

1 sendo 2 (duas) torneiras de jato inclinado 1 

1 para boca e 01 (uma) torneira em haste 
para copo. 
Reservatório de água em aço inox AISI 
304, bitola 20 (0,95mm de espessura, 
com serpetina (tubulação) em cobre 
(0,50mm de parede) externa, com 

1 isolamento em poliestireno expandido. 

1 
Filtro de carvão ativado com vela 

1 

sintetizada. 
Termostato com controle automático de 

1 temperatura de 4° a 15ºC 
1 Compressor de 1 /1 O de H P, com gás 

1 

ecológico. 
Protetor térmico de sistema (desligamento 

1 automático em caso de 
superaquecimento do sistema). 

1 
Dreno para limpeza da cuba. 

i 1 Ralo sinfonado que barra o mau cheiro 
1 ! ! proveniente do esgoto. 

i ! Voltagem: compatível com todas as ' 
r 

(jfD<rU / 
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regiões brasileiras. 
Capacidade aproximada: 6 litros por hora 
(40 pessoas/h aprox.). 
Não possuir cantos vivos, arestas ou 
quaisquer outras saliências cortantes ou 
perfurantes de modo a não causar 

1 acidentes. 
1 O bebedouro deve ser acessível, em 1 

conformidade à NBR 9050/2005, no que 
couber. 

1 

Produto de certificação compulsória, o 
! equipamento deve possuir selos 

1 
INMETRO, comprobatórios de 
conformidade com a legislação vigente, 
inclusive com eficiência bacteriológica 

1 

"APROVADO". 
1 O gás a ser utilizado no processo de 
1 

refrigeração não poderá ser prejudicial à 
camada de ozônio, conforme protocolo de 
Montreal de 1987; Decreto Federal nº 
99.280 de 07/06/90, Resolução Conama 
nº 13 de 1995, Decreto Estadual nº 41.269 
de 10/03/97 e Resolução Conama nº 267 

1 

de 2000. É desejável e preferencial que o 
1 gás refrigerante tenha baixo índice GWP 
1 ("Global Warming Potential" - Potencial de 
1 Aquecimento Global), conforme o 

Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto 
Federal nº 5445 de 12/05/05, devendo 
nesta opção utilizar o gás refrigerante 
"R600a". 

1 
Dimensionamento e robustez da fiação, 

1 

plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação, 
estando de acordo com a 

1 
determinação da portaria I nmetro nº 185, 
de 21 de julho de 2000, que determina a 

1 

obrigatoriedade de todos os produtos 
eletroeletrônicos se adaptarem ao novo 
padrão de plugues e tomadas NBR 14136, 
a partir de 1° de janeiro de 2010. 
Indicação da voltagem no cordão de 
alimentação. 

9 1 51 Aparelho de Ar Condicionado Split 18.000 18.640,00 Classificado 

1 

BTUS Tipo 1 - 18.000 BTUS 
1 Modelo Split High Wall 

Tipo de ciclo Quente/Frio 
Cor Branco 

1 

ENCE No mínimo D 
Filtro de Ar Anti-bactéria 

1 
Vazão de Ar No mínimo 1.150 m3/h 

1 

Controle remoto Sim 

1 1 

l Termostato Digital i 

1 

1 Funções Sleep e Swing 
i Voltagem 220 V 
10 1 52 Aparelho de Ar Condicionado Split 12.000 7.220,00 Classificado 

Í \f 
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Classificado 

14 

16 11 150 !Aparelho de Ar Condicionado Split 30000 176.608,00 
BTU's (AR1) Tipo 1 - 30.000 BTUS 
Modelo Split High Wall 
Tipo de ciclo Quente/Frio 
Cor Branco 
ENCE No mínimo D 
Filtro de Ar Anti-bactéria 
Vazão de Ar No mínimo 1.150 mª/h 
Controle remoto Sim 
Termostato Digital 
Funções Sleep e Swing 
Voltagem 220 V 

BTUS Tipo 1 - 12.000 BTUS 
Modelo Split High Wall 
Tipo de ciclo Quente/Frio 
Cor Branco 
ENCE No mínimo D 
Filtro de Ar Anti-bactéria 
Vazão de Ar No mínimo 1.150 m3/h 
Controle remoto Sim 
Termostato Digital 
Funções Sleep e Swing 
Voltagem 220 V 

PISOCENTER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 

53 !Televisão de LCD 32" com entrada para 118.004,00 
HDTV e USB (TV) Digital Crystal Clear 
para detalhes profundos e nitidez 
Tela LCD HD com resolução de 
1366x768p 28, 9 bilhões de cores 
Taxa de contraste dinâmico de 26000: 1 
lncredibe surround 
Potência de áudio de 2x15W RMS 
Duas entradas HDMI para conexão HD 
totalmente digital em um único cabo Easy 
Link: controle fácil da TV e dispositivo 
conectado por HDMI CEC 
Entrada para PC para usar a TV como 
monitor de computador 
Conversos TV digital interno 
Dimensões: 
Altura: 54,40 cm 
Largura: 80,90 cm 
Profundidade: 9,20 cm 
Peso: 18Kg 

Classificado 

5 50 !Aparelho de Ar Condicionado Split 30000 159.040,00 
BTU's (AR1) Tipo 1 - 30.000 BTUS 
Modelo Split High Wall 
Tipo de ciclo Quente/Frio 
Cor Branco 
ENCE No mínimo D 
Filtro de Ar Anti-bactéria 
Vazão de Ar No mínimo 1.150 mª/h 
Controle remoto Sim 
Termostato Digital 

Classificado 
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Funções Sleep e Swing 
Voltagem 220 V 

5 

RCM AR CONDICIONADO EIRELI 

16 

1 

51 !Aparelho de Ar Condicionado Split 18.000 115.920,00 
BTUS Tipo 1 - 18.000 BTUS 
Modelo Split High Wall 
Tipo de ciclo Quente/Frio 
Cor Branco 
ENCE No mínimo D 
Filtro de Ar Anti-bactéria 

Classificado 

Vazão de Ar No mínimo 1.150 m3/h 
Controle remoto Sim 
Termostato Digital 
Funções Sleep e Swing 
Voltagem 220 V 

52 !Aparelho de Ar Condicionado Split 12.000 
BTUS Tipo 1 -12.000 BTUS 
Modelo Split High Wall 
Tipo de ciclo Quente/Frio 
Cor Branco 
ENCE No mínimo D 
Filtro de Ar Anti-bactéria 
Vazão de Ar No mínimo 1.150 m3/h 
Controle remoto Sim 
Termostato Digital 
Funções Sleep e Swing 
Voltagem 220 V 

7.000,00 Classificado 

25 !Geladeira de uso doméstico frostfree 300L 17.500,00 
(RF2) Refrigerador vertical combinado, 
linha branca, sistema de refrigeração 
frostfree, voltagem 11 O V ou 220 V 
(conforme demanda). 
O refrigerador deverá possuir certificação 
INMETRO apresentando classificação 
energética "A", conforme estabelecido na 
Portaria n.? 20, de 01 de fevereiro de 
2006. 
Dimensões aproximadas: 176 x 62 x 69 
cm (AxlxP) 
Capacidade: 
Capacidade total (volume interno): mínima 
de 300 litros. 
Características construtivas: 
Gabinete externo do tipo monobloco e 
portas revestidas em chapa de aço com 
acabamento em pintura eletrostática (em 
pó), na cor branca. 
Sistema de isolamento térmico em 
espuma de poliuretano injetado no 
!gabinete e nas portas. 
Gabinete tipo "duplex" com duas (2) portas 
(freezer e refrigerador) 
Partes internas revestidas com painéis 
plásticos moldados com relevos para 

Classificado 

- r=: 
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suporte das prateleiras internas 
deslizantes. 
Conjunto de prateleiras de vidro 
temperado removíveis e reguláveis. 
Prateleiras da porta e cestos plásticos, 
removíveis e reguláveis. 
Gaveta plástica para condicionamento de 
frutas, verduras e legumes. 
Prateleira e/ou gaveta plástica no 
compartimento do freezer. 
Formas para gelo no compartimento do 
freezer. 
Gaxetas magnéticas para vedação 
hermética das portas com o gabinete. 
Batentes das portas dotados de sistema 
antitranspirante. 
Dobradiças metálicas. 
Sapatas niveladoras. 
Sistema de controle de temperatura por 
meio de termostato ajustável. 
Sistema de refrigeração frostfree 
Gás refrigerante R600a. 
OBS.1: O gás a ser utilizado no processo 
de refrigeração não poderá ser prejudicial 

1 à camada de ozônio, conforme protocolo 
1 de Montreal de 1987; ao Decreto Federal 
1 

nº 99.280 de 07/06/90, e à Resolução 
Conama nº 267 de 2000. 
OBS.2: O gás refrigerante deve ainda 
possuir baixo índice GWP (Global 
Warming Potential Potencial de 

1 

Aquecimento Global), conforme Protocolo 
de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 

1 

5445 de 12/05/05. 
Dimensionamento da fiação, plugue e 

1 conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. 
Plugue e cordão de alimentação com 
certificação INMETRO. 
Voltagem: 11 OV I 220V ( conforme 
demanda). 

1 
1 

Indicação da voltagem no cordão de 
1 

1 1 

alimentação (rabicho) do aparelho. 
1 Certificação INMETRO apresentando 

1 
classificação energética "A", conforme 

1 

estabelecido na Portaria n.? 20, de 01 de 
fevereiro de 2006. 

1 1 50 Aparelho de Ar Condicionado Split 30000 47.840,00 Classificado 
1 1 BTU's (AR1) Tipo 1 - 30.000 BTUS 
1 

1 

Modelo Split High Wall 
1 Tipo de ciclo Quente/Frio 1 
1 
i ! 

Cor Branco 
1 ENCE No mínimo D 
1 Filtro de Ar Anti-bactéria 
1 Vazão de Ar No mínimo 1.150 m3/h 
1 Controle remoto Sim 1 

'{,(º 
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Termostato Digital 
Funções Sleep e Swing 
Voltagem 220 V 

1 11 51 Aparelho de Ar Condicionado Split 18.000 13.200,00 Classificado 
1 

BTUS Tipo 1 - 18.000 BTUS 
Modelo Split High Wall 
Tipo de ciclo Quente/Frio 
Cor Branco 
ENCE No mínimo D 
Filtro de Ar Anti-bactéria 
Vazão de Ar No mínimo 1.150 m3/h 
Controle remoto Sim 
Termostato Digital 
Funções Sleep e Swing 
Voltagem 220 V 

3 1 26 Geladeira de uso doméstico frostfree 41 OL 2.350,00 Classificado 
- linha branca Capacidade Total de 
Armazenamento: 41 OL 
Capacidade Líq. Congelador: 1 OOL 
Capacidade Líq. Refrigerador: 310L 

i 1 Capacidade Total Bruta: 400L 
Capacidade Bruta Congelador: 1 OOL 

1 Capacidade Bruta Refrigerador: 300L 
Tensão: 11 OV ou 220V 
Freqüência 60 Hz 
Consumo: 58, 1 KWh/mês (11 OV) 
Consumo: 58, 1 KWh/mês (220V) 
Cor: branco 
Dimensões aproximadas: 
186,5x70,2x73,3cm (AxLxP) 
Peso aproximado: 84,5Kg. 

13 1 52 Aparelho de Ar Condicionado Split 12.000 6.485,00 Classificado. 
BTUS Tipo 1 - 12.000 BTUS 
Modelo Split High Wall 
Tipo de ciclo Quente/Frio 
Cor Branco 
ENCE No mínimo D 
Filtro de Ar Anti-bactéria 
Vazão de Ar No mínimo 1.150 m3/h 
Controle remoto Sim 
Termostato Digital 
Funções Sleep e Swing 
Voltagem 220 V 

6 1 53 Televisão de LCD 32" com entrada para 16.100,00 Classificado 
1 HDTV e USB (TV) Digital Crystal Clear 

1 

para detalhes profundos e nitidez 
Tela LCD HD com resolução de 
1366x768p 28, 9 bilhões de cores 

1 
1 

Taxa de contraste dinâmico de 26000: 1 
1 ! lncredibe surround 

1 

1 Potência de áudio de 2x15W RMS 
1 Duas entradas HDMI para conexão HD 

i totalmente digital em um único cabo Easy 

1 
1 Link: controle fácil da TV e dispositivo 
1 conectado por HDMI CEC 

1 

j 
1 

1 
1 1 Entrada para PC para usar a TV como 
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monitor de computador 
Conversos TV digital interno 
Dimensões: 
Altura: 54,40 cm 
Largura: 80,90 cm 
Profundidade: 9,20 cm 
Peso: 18Kg 

ROMAZE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA 

10 69 llrnpressora Laser Capacidade de saída de 115.660,00 
papel: 
100 folhas 
Tecnologia de impressão: 
Laser eletrofotográfico 
Velocidade máxima em preto ppm: 
Até 30ppm 
Resolução (máxima) em dpi: 
Até 2400x600 em dpi 
Duplex sim 
Capacidade da bandeja de papel 250 
folhas 
Interfaces USB de alta velocidade, 
Ethernet, Wireless 802.11 b/g/n 
Emulação PCL6 
Volume máximo de ciclo mensal 10.000 
páginas 
Tempo de impressão da primeira página 
Menos de 8,5 segundos 
Memória Padrão MB 
Memória Opcional Não 
Dimensões do Equipamento com caixa 
44,2 x 28,7 x 50,3 cm 
Interface da face embutida 
Wireless 
Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet 
Configuração de Impressão 
Economia de toner, impressão N em 1, 
marca d'água, impressão de pôster, 
impressão de documentos de identidade, 
perfis de impressão, perfis de impressão 
personalizados, impressão de folhetos 
Visor LCD 1 linha 
Processador 266 MHz 
Modo Toner Save Sim 
Tipos de Papel 
Comum, fino, espesso, mais espesso, 
reciclado, bond, etiquetas e envelopes 
Tamanhos do Papel A5 até Ofício 

Computador de mesa (Processador 13, 
8gb de memória, disco rígido de 500 gb, 
Windows 7, 8.1 ou 10, 64 bit, em 
português (brasil)+ mouse + caixa de som 
+ teclado em português + monitor led de 
19.5 ou 20 polegadas, com ajuste de 
altura. Com Garantia de no minímo um 
(01) ano. 

Classificado 

\~>---, . ·,_.) 
) 
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Gramatura de Papel 
Bandeja padrão 60 a 105 g/m2 Entrada 
manual 60 a 163 g/m2 

Certificação Energy Star Sim 
Consumo de Energia: Printing / Standy-by J 
Sleep 
468W / 58W / 0.8W 
Dimensões do Equipamento sem caixa 
36,6 x 36,1 x 18,3 cm 
Peso do Equipamento sem caixa 6,8kg 
Peso do Equipamento com caixa 7,9kg 
Compatibilidade com Dispositivos Móveis 
AirPrint, Google Cloud Print, Brother 
iPrint&Scan, Cortado Workplace, Wi-Fi 
Direct® 
Ciclo Mensal Recomendado 
2.000 páginas 
Sistemas Operacionais Compatíveis 
Windows Sim 
Mac Sim 
Conteúdo da Caixa 
Guia de Configuração Rápida e Manual do 
Usuário 
Sim 
Equipamento 
HL-L2360DW 
Conjunto de Cilindros 
Unidade de cilindro (12000 páginas) 
CD-Rom 
Instalação 
Cart. de Toner Preto 
Cartucho de toner inicial (700 páginas) 

SERGIO SCHMITZ MOVEIS 

5 POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA 
Poltrona individual estofada, revestida em 
couro sintético, dotada de apóiabraços. 
Características de estabilidade, resistência 
e durabilidade, conforme NBR 15164:2004 
/ Móveis estofados - Sofás. Dimensões: 
Profundidade útil do assento: 450mm +/- 
20mm 
Largura útil do assento: 470 +/- 20mm 
Altura (h) da superfície do assento: 420 +/- 
1 Omm • Extensão vertical (h) do encosto: 
mínimo de 500mm • Largura útil do 
encosto: 470 +/- 20mm 
Inclinação da superfície do assento (em 
relação à horizontal): entre -2° a -7° 
Ângulo do encosto (em relação ao plano 
do assento): 100° +/-10° 
Altura do apoio de braços (em relação ao 
assento): 220 +/-20mm 
Largura mínima do apoio de braços: 80mm 
14 Características: 
Estrutura confeccionada em perfis 

1.077,00 Classificado 
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tubulares metálicos de aço carbono, com 
secção circular, com diâmetro mínimo de 
1", e espessura de parede mínima de 
1,5mm; 
Partes metálicas unidas por meio de solda; 
Pés metálicos aparentes e cromados, com 
ponteiras ajustáveis metálicas e partes em 
contato com o piso em polipropileno; 
Pintura dos elementos metálicos em tinta 
em pó híbrida Epóxi I Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em 

1 

estufa, espessura mínima de 40 
1 micrometros na cor CINZA; 
1 Cintas elásticas internas para sustentação 1 

1 
do assento e do encosto; 

1 Laterais (braços), base (suporte do 
assento) e fundo (suporte do encosto) 
montados na configuração de prisma 
retangular, onde se encaixam as 
almofadas de assento e encosto; 
Cada um destes elementos deve possuir 

1 
espessura mínima de 100mm, sendo 
inteiramente revestido em couro sintético, ! recebendo camadas internas de espuma 1 

1 laminada (espessura mínima de 10mm) 
nos pontos de contato com o usuário, de 
modo que toda a superfície do móvel, 
exceto a inferior, seja almofadada; 

1 

Superfície inferior da base, revestida de 
tecido não tecido (TNT) de gramatura 
mínima de 70g/m2, fixado por meio de 

1 botões de pressão espaçados a cada 
20cm ou velcro em todo o perímetro, que 
permitam sua remoção para inspeção e 
limpeza; 

1 

Almofada removível do assento 
confeccionada em espuma de densidade 

1 
D-26, com mínimo de 140 mm de 
espessura, com inclinação de 4º, fixada 

1 

por meio de fitas "velcro", inteiramente 
encapada com couro sintético, dotada de 
uma subcamada de TNT sob a superfície. 
Fecho em zíper no verso para remoção da 
capa; 

1 
Almofada removível do encosto 

1 
confeccionada em espuma de densidade 
D-23 com mínimo de 1 OOmm de 
espessura, com inclinação de 100º em 
relação ao assento, fixada por meio de 

i 1 fitas "velcro", inteiramente encapada com 1 

couro sintético, dotada de uma subcamada 1 

1 

de TNT sob a superfície. Fecho em "zíper" 
no verso para remoção da capa; 15 

1 
1 

i Couro sintético para os revestimentos, 
1 texturizado, atóxico, laminado 

i i internamente com tecido de poliéster, com 
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1 gramatura acima de 500g/m2 e espessura 
1 mínima de 0,8mm, de odor neutro, na cor 

PRETA. 
1 1 8 Conjunto para professor composto por 2.490,00 Classificado 

uma mesa retangular e uma cadeira Mesa 
Descrição: 
Mesa individual com tampo em MDP ou 
MDF, revestido na face superior em 
laminado melamínico e na face inferior em 
chapa de balanceamento, painel forntal 
em MDP ou MDF, revestido nas duas 
faces em laminado melamínico BP, 
montado sobre estrutura tubular de aço. 
Dimensões: 
Altura da mesa: 76 cm 
Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 
cm Características: 
Tampo em MDP ou MDF, com espessura 

1 de 18 mm, revestido na face superior em 

1 

laminado melamínico de alta pressão, 
0,8mm de espessura, acabamento 
texturizado, na cor CINZA (ver 
referências), cantos arredondados 
(conforme projeto). Revestimento na face 
inferior em chapa de balanceamento - 
contra placa fenólica de 0,6mm, lixada em 
uma face. Aplicação de porcas garra com 
rosca métrica M6 e comprimento 1 O mm. 
Dimensões acabadas 650mm (largura) x 
1200mm (comprimento) x 19,4mm 
(espessura), admitindo-se tolerância de 
até + 2mm para largura e profundidade e 
+!- 1 mm para espessura. 

1 Painel frontal em MDP ou MDF, com 
espessura de 18mm, revestido nas duas 
faces em laminado melamínico de baixa 
pressão BP, acabamento frost, na cor 
CINZA (ver referências). Dimensões 
acabadas de 250mm (largura) x 111 ?mm 
(comprimento) x 18mm (espessura) 
admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm para 
largura e comprimento e +/- 0,6mm para 

1 
espessura. 

1 

1 

Topos encabeçados com fita de bordo em 
PVC (cloreto de polinivinila) com primer, 

1 

acabamento texturizado, na cor CINZA 
(ver referências), coladas com 21 adesivo 

1 

1 

"Hot Melting". Dimensões nominais de 
1 22mm (largura) x 3mm (espessura), com 

tolerância de até +/-0,5mm para 
1 
1 espessura. 

1 

Estrutura composta de: - Montantes 
1 verticais e travessa longitudinal 
1 

confeccionados em tubo de aço carbono 
1 

1 

laminado a frio, com costura, secção 
1 oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 

e 

?:- (l YL(// ·1 t '\J\(\Q._r'(\ 6 º'"' 
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(1,5mm); - Travessa superior 
confeccionada em tubo de aço carbono 
laminado a frio, com costura, curvado em 
formato de "C", com secção circular, 
diâmetro de 31,75mm (1 1/4), em chapa 
16-(1,Smm); 
Pés confeccionados em tubo de aço 
carbono laminado a frio, com costura, 
secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2), 

1 

em chapa 16 (1,5mm). Ponteiras e 
sapatas em polipropileno copolímero 
virgem e sem cargas, injetadas na cor 
CINZA, fixadas à estrutura através de 

1 encaixe. 
1 Pintura dos elementos metálicos em tinta 

em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura mínima de 40 
micrometros na cor CINZA 
Cadeira 
Descrição: Cadeira individual empilhável 
com assento e encosto em polipropileno 
injetado ou em compensado anatômico 
moldado, montados sobre estrutura tubular 
de aço. Dimensões: Altura do assento da 

1 

cadeira ao chão: 46 cm Assento da 
cadeira: 40 cm x 43 cm Encosto da 
cadeira: 19,8 cm x 39,6 cm 

1 

Características: Assento e encosto em 
polipropileno copolímero virgem e sem 
cargas, injetados, moldados 
anatomicamente, pigmentados na cor 
CINZA Alternativamente o assento e o 
encosto poderão ser fabricados em 
compensado anatômico moldado a 
quente, contendo no mínimo sete lâminas 
internas, com espessura máxima de 
1,5mm cada, oriundas de reflorestamento 
ou de procedência legal, isentas de 
rachaduras, e deterioração por fungos ou 

1 insetos. Quando fabricado em 
1 compensado, o assento deve receber 
1 revestimento na face superior de laminado 

1 

melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm 
de espessura, acabamento texturizado, na 

1 

cor CINZA Revestimento da face inferior 
em lâmina de madeira faqueada de 

1 

0,7mm, da espécie Eucalyptus grandis, 
com acabamento em selador, seguido de 

1 

1 

verniz poliuretano, inclusive nos bordos. 
1 

1 
Espessura acabada do assento mínima de 

1 
1 

9,7mm e máxima de 12mm. Estrutura em 
1 tubo de aço carbono laminado a frio, com i 1 1 

1 costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa i 
' 

1 1 

14 (1,9mm). Ponteiras e sapatas, em 1 
1 polipropileno copolímero virgem e sem l 

\ 
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cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas à 
estrutura através de encaixe e pino 
expansor. Pintura dos elementos 
metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ 
Poliéster, eletrostát 1 

1 1 14 Arquivo de Aço (AQ1) Arquivo deslizante 758,00 Classificado 

1 

em aço chapa 26 (espessura 0,46mm) na 
cor platina, com quatro gavetas e 
travamento único, fechamento através de 
tambor cilíndrico, com gavetas corrediças 
reguláveis distanciadas a cada 400mm. 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 40mm. Deve ser tratado contra oxidação 
com fosfato de zinco e pintados com tinta , 
especial com secagem em estufa; 
Após o processo acima descrito o produto 
deve seguir para uma estufa de alta 
temperatura para receber a pintura pelo 
processo eletrostático de pintura a pó, 

1 consolidando a superfície do produto com 
50 micra de espessura de tinta, no 
mínimo. 
Rodapé em chapa de aço pintada na 
mesma cor platina com sapatas 
niveladoras. 
Capacidade: 35kg por gaveta. 
Dimensões: 
Altura: 105cm 
Largura:47cm 
Profundidade: 71cm 

1 1 19 Sofá em material lavável de dois lugares 380,00 Classificado 
(SF1) Sofá de dois lugares em material 
lavável e pés em alumínio revestido; 
Características: 
Revestimento Superior em laminado de 
PVC com reforço em manta (Korino) CV 

1 
20; 
Acabamento inferior em Tela de Ráfia; 
ESTRUTURA 
Madeira de pinus e eucalipto proveniente 
de reflorestamento com imunização contra 
mofo, cupim e microorganismos. 

1 
Sustentação do assento e encosto com 

1 

cintas Elásticas de alta resistência. 
1 

Travamento da estrutura com grampos 

1 

fixados com grampeadores pneumáticos. 

1 
1 

1 1 

ESPUMAS 1 

Espuma de poliuretano. 
Assento: Densidade D-23 

1 

1 

1 

Braça: Densidade D-20 
1 Encostos: Densidade D-20 
1 Dimensões: 

'l ' C{f_,a 
,it~"'f\OJY\ d c::,.___'ji 
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Altura do assento do sofá ao chão: 73cm 
Assento do estofado: 125 cm x 75 cm 

1 1 42 Máquina de lavar roupa capacidade de 1.996,00 Classificado 
8kg Capacidade de roupa seca: 8Kg 
Consumo de energia: 0.24 kWh (11 OV) / 
0.25 kWh (220V) 
Consumo de energia mensal: 8.16 
kWh/mês ( 11 OV) / 7. 83 kWh/mês (220V) 
Cor: branca 
Potência: 550.0 W (110/220V) 
Rotação do Motor - Centrifugação: 750 
rpm 
Dimensões aproximadas: 103,5x62x67cm 
(AxlxP) 
Peso aproximado: 40,5Kg 

1 1 43 Ferro elétrico a seco (FR) Potência: 44,50 Classificado 
1000W 
Consumo: 1,0kWh 
Cor: branco 
Voltagem: 11 OV ou 220V (não é bivolt) 
Dimensões e Peso: 
Dimensões aproximadas: 25x10,5x12 cm 
(AxlxP) 
Peso aproximado: 750g 

1 1 62 Telefone com fio(fixo) Fabricação 162,50 Classificado 
brasileira, 03(três) campainhas com 
volume alto, médio e baixo 15(quinze) 
teclas sendo 12(doze) numéricas e 3 (três) 
teclas de funções (Flash, Mute, rediscar). 

1 
Deve conter: 01 Telefone; 01 Cordão da 

1 ' linha telefônica; 1 Cordão espiralado. i 
1 '1 72 Armário roupeiro - (AM2) Roupeiro em 1.058,00 Classificado 

aço na cor cristal, confeccionados em 
chapa de aço "22" (O, 75mm), constituído 
por 12 portas. As portas devem possuir 

1 

venezianas para arejamento e possuir 
pitão para cadeado; 

1 

1 

Não será aceito ondulações, ressaltos, 1 1 

rebarbas ou imperfeições no acabamento 1 
1 

dos roupeiros; 
Devem ser tratados contra oxidação com 
fosfato de zinco e pintados com tinta 
especial na cor platina com secagem em 
lestufa; 
IApós o processo acima descrito o produto 
deve seguir para uma estufa de alta 

1 temperatura para receber a pintura pelo 
1 

processo eletrostático de pintura a pó, 

1 

consolidando a superfície do produto com 
50 micra de espessura de tinta, no 
mínimo. Possuir dobradiças internas para 

1 
evitar arrombamentos com abertura de 

1 

1 

135º, pés removíveis com sapatas 
i 

1 plásticas niveladoras 03/8". 
1 1 Dimensões: 1 

l 1 1 Altura: 1945 mm 1 1 

~MJ'(\Q"('i ~ 

, 

,1f/ct-nV 
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Largura: 900 mm 
Profundidade: 400 mm 

1 1 78 Faca faca mesa, material lâmina aço 915,00 Classificado 
inoxidável, material cabo aço inoxidável, 
características adicionais liso, polido, 23 
cm comprimento e 3mm espessura 

2 1 15 Mesa de Trabalho (M6) Mesa para 1.533,00 Classificado 
professor, em tampo único, em melamina, 

1 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 

1 

francesa", em tubos de aço redondos. 
1 Estrutura em aço, com tratamento anti- 1 

ferrugem de decapagem e fosfatização, 1 

1 

seguido pelo processo de pintura 
eletrostática com tinta híbrida de epóxi 

1 
com poliéster em pó, com secagem em 
estufa. 
Deverão possuir duas gavetas com 
rodízios em metal, e travamento lateral 
para segredo. Bandeira frontal em 
melamina com altura final de 50cm, com 

I 
bordas arredondadas em perfil de PVC , e 

1 
acabamento em fita de PVC. 

1 Dimensões: 
1 Altura da mesa: 75 cm 

Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 e 
2 1 21 Mesa de refeição para adultos (M8) Mesa 199,00 Classificado 

circular em revestimento melaminico 
texturizado, tampo em 28mm com bordas 
arredondadas em perfil de PVC 180°, e 

1 

acabamento em fita de PVC. 
Estrutura em aço com tratamento anti 
ferrugem e pintura epóxi. 
Dimensões: 

' Altura da mesa: 71 cm 
Tampo da mesa: diâmetro 1 OOcm 

2 1 27 Fogão industrial 06 bocas com 3.358,00 Classificado 
1 queimadores duplos e forno de câmara 

1 

' com Fogão industrial central de 6 bocas 
1 com forno e torneiras de controle em dois 

lados opostos, fixadas em tubo de 
alimentação (gambiarra), alimentado por 

1 IGLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás 

1 

1 

natural, e com queimadores dotados de 

1 

dispositivo supervisor de chama. O 

1 

1 

tamanho das bocas será de 30x30cm e 3 1 

l queimadores simples sendo 3 
1 

1 

queimadores duplos e/ chapa ou banho 

1 

maria e e/forno. 4 pés em perfil L de aço 
l inox e sapatas reguláveis constituídas de 
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base metálica e ponteira maciça de 
material polimérico, fixadas de modo que o 
equipamento fique a aproximadamente 50 
mm do piso. 
Dimensões: 83x107x84 cm (AxLxP) 

2 1 35 Batedeira planetária (BT1) Batedeira 1.299,00 Classificado 
planetária de aplicação semi-industrial, 
com capacidade para 5 litros, fabricada em 
conformidade com a Norma 
Regulamentadora do Ministério do 
Trabalho e Emprego, NR 12 - Segurança 
no Trabalho em Máquinas e 
Equipamentos. 
Dimensões e tolerância: 
Largura: 240mm; 
Profundidade: 350mm; 
Altura: 420mm; 
Tolerância: +/- 15% 

1 Características construtivas: 
Estrutura ou suporte para o motor em aço, 
com fino acabamento em pintura 
epóxi. 
Cuba em aço inox. 
Cabeçote basculante com trave para 

1 facilitar a remoção da cuba para 
higienização. 
Sistema de engrenagens helicoidais. 
Com quatro níveis de velocidade. 
Movimento planetário. 
Sistema de troca de velocidade 
progressiva com polia variadora. 
Com batedor para massas leves, massas 

1 
pesadas e batedor globo. 
Chave liga/desliga e chave seletora de 
velocidade. 
Manipula trava/destrava. 
Com os seguintes acessórios inclusos: 
1 tacho em aço inox, com capacidade para 
5 litros; 
1 batedor para massas leves; 
1 batedor plano para massas pesadas; 

1 

1 batedor globo para claras, etc. 
1 Frequência: 50/60hz. 
1 Potência: 500wats. 

Voltagem: 11 O ou 220V (monofásica). 
2 1 49 Bebedouro elétrico conjugado - Duas 3.972,00 Classificado 

colunas-(BB1) Bebedouro elétrico 

1 

conjugado, tipo pressão, com 2 colunas, 
acessível, com 
capacidade aproximada de 6 litros por 

1 

hora (40 pessoas/h aprox.) e certificado 
pelo INMETRO. 

1 
1 

Dimensões e tolerâncias: 

1 

Altura: 960mm 
1 Altura parte conjugada: 650mm 
i Largura: 660mm 
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Profundidade: 291 mm 
Tolerância: +/-10% 
Características construtivas: 
Pia em aço inox AISI 304 polido, bitola 24 
(0,64mm de espessura), com quebrajato. 
Gabinete em aço inox AISI 304. 
Torneira: em latão cromado de suave 
acionamento, com regulagem de jato, 
sendo 2 (duas) torneiras de jato inclinado 
para boca e 01 (uma) torneira em haste 
para copo. 
Reservatório de água em aço inox AISI 
304, bitola 20 (0,95mm de espessura, 
com serpetina (tubulação) em cobre 
(0,50mm de parede) externa, com 
isolamento em poliestireno expandido. 

1 

Filtro de carvão ativado com vela 
sintetizada. 

1 
Termostato com controle automático de 

1 

temperatura de 4° a 15ºC 
Compressor de 1/10 de HP, com gás 
ecológico. 
Protetor térmico de sistema (desligamento 
automático em caso de 
superaquecimento do sistema). 
Dreno para limpeza da cuba. 

1 Ralo sinfonado que barra o mau cheiro 

1 

proveniente do esgoto. 
Voltagem: compatível com todas as 
regiões brasileiras. 
Capacidade aproximada: 6 litros por hora 
(40 pessoas/h aprox.). 
Não possuir cantos vivos, arestas ou 
quaisquer outras saliências cortantes ou 
perfurantes de modo a não causar 
acidentes. 
O bebedouro deve ser acessível, em 
conformidade à NBR 9050/2005, no que 

1 

1 

1 

couber. 
1 Produto de certificação compulsória, o 

equipamento deve possuir selos 
INMETRO, comprobatórios de 
conformidade com a legislação vigente, 
inclusive com eficiência bacteriológica 
"APROVADO". 

1 

O gás a ser utilizado no processo de 

1 

refrigeração não poderá ser prejudicial à 
camada de ozônio, conforme protocolo de 

1 

1 

1 

Montreal de 1987; Decreto Federal nº 
99.280 de 07/06/90, Resolução Conama 
nº 13 de 1995, Decreto Estadual nº 41.269 

1 

de 10/03/97 e Resolução Conama nº 267 
de 2000. É desejável e preferencial que o 

i gás refrigerante tenha baixo índice GWP 1 

1 

1 

1 

("Global Warming Potential" - Potencial de I 
Aquecimento Global), conforme o 1"\ 

~ '<, 
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1 

Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto 
Federal nº 5445 de 12/05/05, devendo 
nesta opção utilizar o gás refrigerante 
"R600a", 
Dimensionamento e robustez da fiação, 
plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação, 
estando de acordo com a 

1 

determinação da portaria lnmetro nº 185, 

i 
de 21 de julho de 2000, que determina a 1 obrigatoriedade de todos os produtos 
eletroeletrônicos se adaptarem ao novo 
padrão de plugues e tomadas NBR 14136, 
a partir de 1° de janeiro de 2010. 
Indicação da voltagem no cordão de 
alimentação. 

2 1 57 Caixa de som Compatível com MP3, 554,00 Classificado 
Rádio FM, Bluetooth, Alto falantes, 

! sistema de transmissão e recepção de 
Áudio digital, Entrada USB, Entrada 
Cartão SD, Função Karaokê, Entrada 

1 

auxiliar para dispositivo de áudio (RCA), 
Saída de áudio (RCA), Entrada para 

1 
1 microfone (P1 O), Microfone sem fio, 

1 

Controle de áudio (graves e agudos), 
Controle remoto 

1 Potência RMS300W RMS 
1 1 Características do displayLCD 1 ! 

1 
1 Voltagem Bivolt 

AlimentaçãoEnergia elétrica e bateria 
interna recarregável 

2 1 59 Varal móvel Varal de Roupas com 2 Abas 366,00 Classificado 
1 Alumínio 

1 

Altura: 91,0cm 
Largura: 56,0cm 

1 Profundidade: 153,0cm 
2 1 67 Banquetas de madeira PINUS/JATOBA 882,00 Classificado 

Dimensões 
Altura = 50 cm 
Largura = 34 cm 
Profundidade = 32 cm 
Cadeira estofada 
Espuma densidade 33 
Pintada verniz 

2 1 77 Garfo garfo mesa, material corpo aço 915,00 Classificado 

1 

inoxidável, material cabo aço inoxidável, 
tipo mesa, características 
adicionais liso, polido, 23 cm comprimento 

1 e 3mm espessura 
2 1 80 Aspirador de Pó Aspirador vertical, Smart 508,00 Classificado 

turbo, 1800W, 11 OV, com filtro; 
Material Plástico e metal; 

1 

1 

Capacidade: 2,21 1 
1 

1 

1 Peso aproximado: 4,3 kg i 
3 1 3 COLCHONETE PARA REPOUSO 7.525,00 Classificado 
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Colchonete de lâmina de espuma flexível 
de poliuretano para uso infantil, certificado 
pelo INMETRO e em conformidade com a 
norma ABNT NBR 13579-1 11 Dimensões: 
Comprimento: 185cm; 

1 Largura: 65cm; 
Espessura: 05cm. 
Características: 
Revestimento em material têxtil 
plastificado, atóxico, ref. CORINO, na cor 
AZUL REAL, impermeável, com 
acabamento em costura simples e 
acabamento em cadarço impermeável; 
Espuma com densidade nominal Kg/m3: D- 
20. Norma ABNT NBR 8537 

3 1 6 COLCHONETE PARA TROCADOR Nas 616,00 Classificado 
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. 

1 

OBS: Os materiais constituintes deverão 
possuir proteção dupla: ANTIÁCARO e 
ANTIALÉRGICA 

3 1 29 Microondas 30L - Linha Branca (MI) Forno 926,00 Classificado 
de microondas 
Capacidade: 
Volume útil mínimo de 30 litros, resultado 
do produto das dimensões internas da 
cavidade do equipamento. 

1 Características construtivas: 
1 Gabinete monobloco em aço galvanizado 
1 revestido interna e externamente com 

pintura eletrostática em pó, na cor branca. 
Iluminação interna. 

1 

Painel de controle digital com funções pré- 
programadas. 

1 

Timer. 

1 

Relógio. 
Porta com visor central, dotada de puxador 

1 

e/ou tecla de abertura. 
Dispositivos e travas de segurança. 

1 Sapatas plásticas. 

1 

Prato giratório em vidro. 
Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a 

1 

1 

corrente de operação. 
1 Plugue e cordão de alimentação com 
1 
1 1 certificação INMETRO. 1 1 

1 

l 
Voltagem: 11 OV ou 220V (conforme 

1 demanda). 
i Indicação da voltagem no cordão de 
1 alimentação (rabicho) do aparelho. 
1 Selo de certificação INMETRO. 

li 

1 l4JY\ó.., ~ o,c, .i:« YLL / 
,j 
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3 1 44 Secadora de Roupas (SC) Duto de 3.591,60 Classificado 
exaustão 
Sistema anti-rugas 
Secagem por tombamento auto-reversível 
Seletor deb temperatura de secagem 
Seca 1 OKg de roupas centrifugadas 
Consumo de energia: 0,2 kWh 
Voltagem: 110V ou 220V (não é bivolt) 
Cor: branco 
Dimensões aproximadas: 85x60x54 cm 
(AxLxP) 
Peso aproximado: 30Kg 

3 1 54 Ventilador de Teto (VT) Ventiladores para 295,50 Classificado 
serem acoplados ao teto com 130W de 

1 potência, e 3 velocidades. 
1 Características: 
1 Comprimento - 48cm 

Largura - 23,5cm 
Altura - 26cm 

3 1 63 Telefone sem fio Telefone sem fio, 704,00 Classificado 
fabricação brasileira com identificador de 

1 

chamadas, base auricular, cabos e 
carregadores, 1 O números de remarcação 
rápida, relógio com alarme, baterias 
recarregáveis de níquel metal hídrico 
tamanho AAA, 

1 Visor iluminado para fácil atendimento, 
1 capacidade mínima de 50 números, 16 
1 horas de uso continuo, tamanho: 1.4 

' 1 polegadas/3,5 cm 
5 1 53 Televisão de LCD 32" com entrada para 14.246,40 Classificado 

HDTV e USB (TV) Digital Crystal Clear 
para detalhes profundos e nitidez 
Tela LCD HD com resolução de 
1366x768p 28, 9 bilhões de cores 
Taxa de contraste dinâmico de 26000: 1 
lncredibe surround 

1 
Potência de áudio de 2x15W RMS 

1 

Duas entradas HDMI para conexão HD 

1 

totalmente digital em um único cabo Easy 

1 
Link: controle fácil da TV e dispositivo 

1 conectado por HDMI CEC 
Entrada para PC para usar a TV como 
monitor de computador 
Conversos TV digital interno 
Dimensões: 
Altura: 54,40 cm 
Largura: 80,90 cm 
Profundidade: 9,20 cm 

i Peso: 18Kg 
5 1 \55 Projetor Multimídia Características: 12.209,76 Classificado 

1 

3.000 ANSI Lumens 
1 

Painel 
1 

1 
1 

Windows PC/Mac PC 
HDMI, USB, Vídeo Composto, Super 

i Vide o 
. jccuYJ~/ 

\.1 
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! Voltagem Bivolt 1 

Projetor X123PH OLP; Cabo de 
alimentação CA; Bateria para controle 
remoto; Guia rápido; Controle remoto; 
Cartão de Segurança; Guia do Usuário 
(CD-ROM); Cabo VGA 
Dimensões aproximadas do produto (cm) 
9x31,5x22cm 
Lente de Projeção, lens tipo de foco 
manual, manual zoom, lens mínimo 
Abertura F I 2.41, abertura máxima da 
objectiva F I 2.55, comprimento focal 
mínimo 21,79 milímetros, distância focal 
máxima 23,99 milímetros, mínimo diagonal 
tamanho da imagem 23", máxima diagonal 
tamanho da imagem 25 pés, distância 
mínima de projeção 39,37", distância 
máxima de projeção 39, 04 pés, 1.1 x Zoom 
Óptico 

1 1 

Tipo de lâmpada OSRAM, número de 
lâmpadas 1, Potência da lâmpada: 190W 

1 

1 

Modo Normal, vida da lâmpada 5000 
horas economia, Modo de vida da 
lâmpada 6000 horas 

6 1 32 Liquidificador semi-industrial capacidade 976,00 Classificado 
de 2L (LQ2) Liquidificador com 2 

1 

Velocidades com Função Pulsar 
Capacidade para Triturar Gelo 
Capacidade: 
Copo com capacidade útil de 2 litros. 
Características construtivas: 
Copo removível, confeccionado em chapa 

1 

de aço inox, em peça única, sem 
1 soldas, com espessura de 1 mm. 

Flange do copo em material plástico 
injetado, em cor clara. 
Alças em aço inox, espessura de chapa de 
1,25mm, com bordas rebatidas para 
o lado interno e soldadas em toda 
extensão de modo a não haver retenção 
de resíduos. Fixação das alças ao copo 
com soldas lisas, uniformes e sem frestas 

1 

1 

de modo a evitar o acúmulo de resíduos. 
Tampa do copo em aço inox, espessura 

1 
mínima de chapa de 0,6mm, com dobras 

1 

i estruturais que permitam a limpeza 

1 

interna. 
Gabinete do motor em aço inox, espessura 

! 
mínima de chapa de 0,6mm, flange 
superior e ao da base em material plástico 

1 

1 

injetado, em cor clara. Dreno da flange 

1 

posicionado de modo a não haver entrada 
de líquidos no gabinete do motor. 

! Sapatas antivibratórias em material 1 

l 1 

aderente. 
Facas, eixo, buchas, porca fixadora do 

·1 ~·f/t~ ('t/(LC. / 

,, 

.-~ 
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eixo da faca e pino elástico de tração da 
faca em aço inox. 
O conjunto formado pelas facas, eixo e 
elementos de fixação deve ser removível 
para limpeza, sem a necessidade de 

1 
utilização de ferramentas. 

1 
Flange de acoplamento do motor, pinos de 

1 tração e elementos de fixação em aço 
inox. 
Interruptor liga/desliga. 
Interruptor para pulsar. 
Motor monofásico de Y:? HP. 
Dimensionamento e robustez da fiação, 
plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação. 

1 

1 
Voltagem do aparelho: comutável 11 O V/ 
220 V por meio chave comutadora. 
Indicação da voltagem na chave 
comutadora. 
Cordão de alimentação (rabicho) com 
1200 mm de comprimento. 

6 1 33 Balança de prato com capacidade para 15 5.633,55 Classificado 
kg (BL 1) Balança eletrônica digital com 
prato em aço inoxidável com capacidade 
de 15 kg, fabricada e aferida de acordo 
com o "Regulamento Técnico Metrológico 
para Instrumentos de Pesagem não 
Automáticos" - Portaria INMETRO nº 236, 
de 22 de dezembro de 1994. 
Classificação metrológica: "Tipo 111". 
Dimensões: 
Dimensões mínimas do prato 240 x 325 

1 mm; 

1 
Peso mínimo do equipamento: 3, 100 kg; 

1 Capacidade: 15 kg; 
1 Divisão: de 5g em 5g. 
1 Características construtivas e funcionais: 
1 Gabinete em ABS. 

Display de LCD de 5 dígitos com mínimo 
de 12mm de altura. 
Teclado de membrana composto de teclas 
e funções. 

' 
Pés reguláveis. 

1 1 Nível de bolha. 1 
1 Desligamento automático. 1 

1 Temperatura de operação de -10ºC a 
1 +40°C ou com redução dessa faixa de 
1 temperatura. 

Umidade relativa suportada: 10% a 90%, 
sem condensação. 
Tensão elétrica: 11 OVCA / 220VCA. 

1 Comutação automática de voltagem. 
1 

Frequência de rede elétrica: 60 Hz. 

1 

Consumo máximo: 10W 
Bateria interna. 

\ ,'. Plugue e cordão de alimentação com 

fecvtu , 
V 
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1 

cerificação INMETRO. 
Dimensionamento da fiação, plugue e 

1 

conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. 

7 1 37 Multiprocessador de Alimentos (MT) 2.343,60 Classificado 
Multiprocessador de alimentos, com 
lâminas multifuncionais, modelo 
doméstico. 
Capacidade: 
Tigela grande: aprox. 2 litros de 
ingredientes líquidos ou 3 kg de massa. 
Características construtivas: 
Lâminas multifuncionais fabricadas em aço 
inoxidável. 
Tigela extragrande, com capacidade 

1 

aprox. para 2 litros de ingredientes líquidos 
ou 3kg de massa. 
Tampa da tigela com bocal largo para 
absorver frutas, legumes e verduras 
inteiras. 
Com 2 ajustes de velocidade e função 

i 1 
pulsar que permita o controle preciso da 

1 
1 

duração e frequência do processamento. 
Segurança: detecção de tampa e tigela e 

1 
freio mecânico de 1,5s. 
Cabo com armazenamento integrado. 
Base firme com pés antideslizantes 

1 
(ventosa). 
Motor com potência de 700W. 
Voltagem 11 OV e 220V. 
Dimensionamento e robustez da fiação, 

1 
1 

plugue e conectores elétricos 
1 compatíveis com a corrente de operação. 

1 

Cordão de alimentação (rabicho) 
1 certificado pelo INMETRO, com indicação 

1 

da voltagem. 
Os acessórios devem combinar com a cor 

1 da velocidade; e possibilitar a limpeza em 
lava louças. 
Acessórios: 
batedor para mistura de massas leves e 

1 pesadas; 
1 1 faca de corte em aço inoxidável para 
1 carnes, legumes e verduras; 

1 

2 discos de metal para ralar e picar em 
pedaços finos e médios; 

1 liquidificador (jarra) com tampa, com 

1 1 1 

capacidade para 1,5 litros para misturar, 
triturar e mexer ingredientes variados; 

1 
1 1 disco emulsificador para preparar 

1 
1 

alimentos como clara em neve e 
1 1 maionese. 

10 11 50 Aparelho de Ar Condicionado Split 30000 70.885,92 Classificado 

1 1 
BTU's (AR1) Tipo 1 - 30.000 BTUS 

1 

1 

Modelo Split High Wall 
1 1 r Tipo de ciclo Quente/Frio 1 

., 

r 

·-r··~ .0/Y\ .. C/ ,/ 
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Classificado 13 11 151 !Aparelho de Ar Condicionado Split 18.000 118.676,00 
BTUS Tipo 1 - 18.000 BTUS 
Modelo Split High Wall 
Tipo de ciclo Quente/Frio 
Cor Branco 
ENCE No mínimo D 
Filtro de Ar Anti-bactéria 
Vazão de Ar No mínimo 1.150 m3/h 
Controle remoto Sim 
Termostato Digital 
Funções Sleep e Swing 
Voltagem 220 V 

TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI 

Cor Branco 
ENCE No mínimo D 
Filtro de Ar Anti-bactéria 
Vazão de Ar No mínimo 1.150 m3/h 
Controle remoto Sim 
Termostato Digital 
Funções Sleep e Swing 
Voltagem 220 V 

27 !Fogão industrial 06 bocas com 13.330,00 
queimadores duplos e forno de câmara 
com Fogão industrial central de 6 bocas 
com forno e torneiras de controle em dois 
lados opostos, fixadas em tubo de 
alimentação (gambiarra), alimentado por 
GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás 
natural, e com queimadores dotados de 
dispositivo supervisor de chama. O 
tamanho das bocas será de 30x30cm e 3 
queimadores simples sendo 3 
queimadores duplos e/ chapa ou banho 
maria e e/forno. 4 pés em perfil L de aço 
inox e sapatas reguláveis constituídas de 
base metálica e ponteira maciça de 
material polimérico, fixadas de modo que o 
equipamento fique a aproximadamente 50 
mm do piso. 
Dimensões: 83x107x84 cm (AxlxP) 

Classificado 

28 !Fogão de 04 bocas de uso doméstico - 1400,00 
linha branca (FG2) Volume do forno: 62,3 
litros 
Classificação Energética: Mesa/ forno: A/B 
Mesa: 
Queimador normal (1,7 kW):3 
Queimador família (2 kW):1 
Forno: 
Queimador do forno 2,4 
Dimensões aproximadas: 87x 51x 63 cm 
(AxlxP) 
Peso aproximado: 28,4 Kg 

Classificado 

,·-, i 
. , ' ' ' 

29 !Microondas 30L - Linha Branca (MI) Fornol840,00 
de microondas 

Classificado 

1-- ,;;n 'Y1 , / ,-'C._ , . u,.., 
1 
i\ 
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Capacidade: 
Volume útil mínimo de 30 litros, resultado 
do produto das dimensões internas da 
cavidade do equipamento. 
Características construtivas: 

1 
Gabinete monobloco em aço galvanizado 
revestido interna e externamente com 
pintura eletrostática em pó, na cor branca. 
Iluminação interna. 
Painel de controle digital com funções pré- 

1 programadas. 
Timer. 
Relógio. 
Porta com visor central, dotada de puxador 
e/ou tecla de abertura. 
Dispositivos e travas de segurança. 
Sapatas plásticas. 
Prato giratório em vidro. 
Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. 

1 Plugue e cordão de alimentação com 
1 certificação INMETRO. 

1 

1 

Voltagem: 110V ou 220V (conforme 
demanda). 

1 

Indicação da voltagem no cordão de 

1 

alimentação (rabicho) do aparelho. 
Selo de certificação INMETRO. 

1 11 36 Batedeira planetária 20L (BT2) Batedeira 8.580,00 Classificado 
planetária industrial, com capacidade para 
20 litros, fabricada em conformidade com 
a Norma Regulamentadora do Ministério 
do Trabalho e Emprego, NR 12 - 

1 

Segurança no Trabalho em Máquinas e 
Equipamentos. 

1 

Dimensões e tolerância: 

1 

Altura: 764mm 
1 Comprimento: 517mm 

1 

Largura: 374mm 
Tolerância: +/- 15% 
Características construtivas: 

1 
1 

Estrutura ou suporte para o motor em aço, 
com fino acabamento em pintura 

1 

epóxi. 
1 

Cuba em aço inox. 
Sistema de engrenagens helicoidais. 

1 

1 Com três níveis de velocidade. 
1 Sistema de troca de velocidade 

1 

1 

progressiva com polia variadora. 
1 Com batedor espiral, batedor raquete, i 

1 
batedor globo e escorregador para 1 1 

1 

1 

1 

1 
1 

ingredientes 
1 Grade de segurança que desliga a 
1 1 1 máquina ao ser levantada. 

1 

1 1 

1 1 

! Protetor de recipiente que proporciona 
1 segurança operacional. 
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Temporizador de 15 minutos. 
Proteção e velocidade inicial "antiplash. 
Acessórios inclusos. 
Voltagens (V): 230/60/1. 
Motor: !'Í HP. 

1 Dimensionamento e robustez da fiação, 
1 plugue e conectores elétricos 

compatíveis com a corrente de operação. 
Cordão de alimentação (rabicho) 
certificado pelo INMETRO, com indicação 
da voltagem. 

1 1 37 Multiprocessador de Alimentos (MT) 1. 777,50 Classificado 
Multiprocessador de alimentos, com 

1 

lâminas multifuncionais, modelo 
doméstico. 
Capacidade: 
Tigela grande: aprox. 2 litros de 
ingredientes líquidos ou 3 kg de massa. 
Características construtivas: 
Lâminas multifuncionais fabricadas em aço 
inoxidável. 
Tigela extragrande, com capacidade 

' aprox. para 2 litros de ingredientes líquidos 
1 ou 3kg de massa. 

Tampa da tigela com bocal largo para 
absorver frutas, legumes e verduras 
inteiras. 
Com 2 ajustes de velocidade e função 
pulsar que permita o controle preciso da 
duração e frequência do processamento. 
Segurança detecção de tampa e tigela e 
freio mecânico de 1,5s. 
Cabo com armazenamento integrado. 
Base firme com pés antideslizantes 

1 

(ventosa). 
Motor com potência de 700W. 

1 Voltagem: 11 OV e 220V. 

1 

1 

Dimensionamento e robustez da fiação, 
plugue e conectores elétricos 

1 

compatíveis com a corrente de operação. 
1 

1 Cordão de alimentação (rabicho) 
1 

certificado pelo INMETRO, com indicação 
i da voltagem. 
1 Os acessórios devem combinar com a cor 

1 

da velocidade; e possibilitar a limpeza em 
lava louças. 
Acessórios: 
batedor para mistura de massas leves e 

1 

1 

pesadas; 
1 1 faca de corte em aço inoxidável para 
1 carnes, legumes e verduras; 

1 
2 discos de metal para ralar e picar em 

1 

1 

pedaços finos e médios; 

1 

liquidificador (jarra) com tampa, com 

1 

capacidade para 1,5 litros para misturar, 
1 triturar e mexer ingredientes variados; 
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1 disco emulsificador para preparar 
alimentos como clara em neve e 
maionese. 

1 1 39 Purificador de água refrigerado (PR) 2.095,00 Classificado 
Purificador/bebedouro de água refrigerado, 
com selos INMETRO, 
comprobatórios de conformidade com a 
legislação vigente. 
Capacidade: 
Armazenamento de água gelada: de 2,5 a 
2,8 litros. 
Atendimento: mínimo de 30 pessoas 
Características gerais: 
Constituído de: 
Sistema de tratamento através de 
elementos filtrantes que removem os 
particulados da água e o cloro livre. 
Compressor interno com gás refrigerante 

1 

conforme legislação vigente. 
1 Botão de acionamento automático do tipo J 
1 fluxo contínuo, com regulagem 1 
1 

1 para diferentes níveis de temperatura 
(natural, fresca ou gelada) ou torneira. 
Bica telescópica ou ajustável para 
recipientes de diversos tamanhos. 
Câmara vertical de filtragem e purificação. 
Corpo em aço inox ou aço carbono com 
tratamento anticorrosivo e 

1 acabamento em pintura eletrostática a pó. 
1 

Painel frontal em plástico ABS de alta 
1 

resistência com proteção UV. 
Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ 
hora. 
Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a 

1 

(0,3 kgf/cm2 à 4 kgf/cm2). 

Temperatura de trabalho: 03 à 40° C. 
Componentes para fixação e instalação: 

1 

1 

- canopla; conexões cromadas; buchas de 
1 fixação 88; parafusos; redutor de 
1 

1 

vazão; adaptadores para registro: flexível 

1 
e mangueira. 
Produto de certificação compulsória, o 

1 
1 

equipamento deve possuir selos 
INMETRO, comprobatórios de 

1 
conformidade com a legislação vigente, 

1 
1 inclusive, com eficiência bacteriológica 

1 

1 

1 "APROVADO". 
1 1 

1 1 
O gás a ser utilizado no processo de 

1 

refrigeração não poderá ser prejudicial à 

1 

camada de ozônio, conforme protocolo de 
1 Montreal de 1987; Decreto Federal 

1 

i 
1 nº99.280 de 07/06/90, Resolução Conama 

1 
1 

nº 13 de 1995, Decreto Estadual nº41.269 
Ide 10/03/97 e Resolução Conama nº 267 

1 1 
de 2000. É desejável e preferencial que o 

1 

1 

/gás refrigerante tenha baixo índice GWP I 
1 

1 1 

'feaTLt . 
.) 
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("Global Warming 
Potential" - Potencial de Aquecimento 
Global), conforme o Protocolo de Kyoto de 
1997 e Decreto Federal nº 5445 de 
12/05/05, devendo nesta opção utilizar o 
gás refrigerante "R600a". 
Dimensionamento e robustez da fiação, 

1 
plugue e conectores elétricos 

1 
1 compatíveis com a corrente de operação, 1 

1 
estando de acordo com a 
determinação da portaria lnmetro nº 185, 
de 21 de julho de 2000, que determina a 
obrigatoriedade de todos os produtos 
eletroeletrônicos se adaptarem ao novo 
padrão de plugues e tomadas NBR 14136, 

1 a partir de 1 ° de janeiro de 201 O. 
1 
1 Indicação da voltagem no cordão de 

alimentação 
1 1 49 Bebedouro elétrico conjugado - Duas 3.200,00 Classificado 

colunas - (BB 1) Bebedouro elétrico 
conjugado, tipo pressão, com 2 colunas, 
acessível, com 
capacidade aproximada de 6 litros por 
hora ( 40 pessoas/h aprox.) e certificado 
pelo INMETRO. 
Dimensões e tolerâncias: 
Altura: 960mm 
Altura parte conjugada: 650mm 
Largura: 660mm 
Profundidade: 291 mm 
Tolerância: +/-10% 
Características construtivas: 
Pia em aço inox AISI 304 polido, bitola 24 
(0,64rnm de espessura), com quebrajato. 

1 
Gabinete em aço inox AISI 304. 
Torneira: em latão cromado de suave 

i 

acionamento, com regulagem de jato, 
sendo 2 (duas) torneiras de jato inclinado 

1 

para boca e 01 (uma) torneira em haste 
para copo. 
Reservatôrio de água em aço inox AISI 
304, bitola 20 (0,95mm de espessura, 
com serpetina (tubulação) em cobre 
(0,50mm de parede) externa, com 
isolamento em poliestireno expandido. 
Filtro de carvão ativado com vela 

1 

sintetizada. 
Termostato com controle automático de 
temperatura de 4° a 15ºC 
Compressor de 1 /1 O de H P, com gás 
ecológico. 
Protetor térmico de sistema (desligamento 

1 
automático em caso de 
superaquecimento do sistema). 1 

1 

Dreno para limpeza da cuba. 
Ralo sinfonado que barra o mau cheiro 

1 i 
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proveniente do esgoto. 
Voltagem: compatível com todas as 
regiões brasileiras. 

1 

1~6;~~~~~:/~p~~;~:-~da: 6 litros por hora 

1 

Não possuir cantos vivos, arestas ou 
quaisquer outras saliências cortantes ou 
perfurantes de modo a não causar 
acidentes. 
O bebedouro deve ser acessível, em 
conformidade à NBR 9050/2005, no que 
couber. 
Produto de certificação compulsória, o 
equipamento deve possuir selos 
INMETRO, comprobatórios de 

! conformidade com a legislação vigente, 
inclusive com eficiência bacteriológica 
"APROVADO". 
O gàs a ser utilizado no processo de 
refrigeração não poderá ser prejudicial à 
camada de ozônio, conforme protocolo de 
Montreal de 1987; Decreto Federal nº 

1 

99.280 de 07/06/90, Resolução Conama 
nº 13 de 1995, Decreto Estadual nº 41.269 

í de 10/03/97 e Resolução Conama nº 267 
1 de 2000. É desejável e preferencial que o 

gás refrigerante tenha baixo índice GWP 
("Global Warming Potential" - Potencial de 
Aquecimento Global), conforme o 
Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto 
Federal nº 5445 de 12/05/05, devendo 
nesta opção utilizar o gás refrigerante 

1 
1 "R600a". 
1 Dimensionamento e robustez da fiação, 

plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação, 
estando de acordo com a 
determinação da portaria lnmetro nº 185, 
de 21 de julho de 2000, que determina a 
obrigatoriedade de todos os produtos 
eletroeletrônicos se adaptarem ao novo 
padrão de plugues e tomadas NBR 14136, 
a partir de 1 º de janeiro de 201 O. 
Indicação da voltagem no cordão de 
alimentação. 

1 1 52 Aparelho de Ar Condicionado Split 12.000 5.950,00 Classificado 
BTUS Tipo 1 - 12.000 BTUS 
Modelo Split High Wall 

1 
Tipo de ciclo Quente/Frio 

1 Cor Branco 1 

ENCE No mínimo D 1 
1 1 

1 1 1 

1 Filtro de Ar Anti-bactéria 
j Vazão de Ar No mínimo 1.150 m3/h 

1 

Controle remoto Sim 
Termostato Digital 
Funções Sleep e Swing 
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Voltagem 220 V 
2 1 26 Geladeira de uso doméstico frostfree 410L 2.344,00 Classificado 

- linha branca Capacidade Total de 
Armazenamento: 41 OL 
Capacidade Líq. Congelador: 1 OOL 
Capacidade Líq. Refrigerador: 310L 
Capacidade Total Bruta: 400L 
Capacidade Bruta Congelador: 1 OOL 
Capacidade Bruta Refrigerador: 300L 

1 Tensão: 11 OV ou 220V 
1 

1 

Freqüência: 60 Hz 
Consumo: 58, 1 KWh/mês (110V) 
Consumo: 58, 1 KWh/mês (220V) 
Cor: branco 
Dimensões aproximadas: 
186,5x70,2x73,3cm (AxlxP) 
Peso aproximado: 84,5Kg. 

2 1 42 Máquina de lavar roupa capacidade de 2.200,00 Classificado 
1 

8kg Capacidade de roupa seca: 8Kg 
Consumo de energia: 0.24 kWh (110V) / 

1 

1 0.25 kWh (220V) 1 
! Consumo de energia mensal: 8.16 1 

1 
1 

kWh/mês (11 OV) / 7.83 kWh/mês (220V) 
Cor: branca 

1 

Potência: 550.0 W (110/220V) 
Rotação do Motor - Centrifugação: 750 

1 

rpm 
Dimensões aproximadas: 103,5x62x67cm 

1 

(AxlxP) 
Peso aproximado: 40,5Kg 

12 1 44 Secadora de Roupas (SC) Duto de 2.940,00 Classificado 
exaustão 

1 
Sistema anti-rugas 
Secagem por tombamento auto-reversível 

1 

Seletor deb temperatura de secagem 
Seca 1 O Kg de roupas centrifugadas 
Consumo de energia: 0,2 kWh 
Voltagem: 11 OV ou 220V (não é bivolt) 
Cor: branco 
Dimensões aproximadas: 85x60x54 cm 
(AxlxP) 
Peso aproximado: 30Kg 

2 1 54 Ventilador de Teto (VT) Ventiladores para 294,00 Classificado 
serem acoplados ao teto com 130W de 

1 

potência, e 3 velocidades. 
Características: 
Comprimento - 48cm 

1 Largura - 23,5cm 
1 Altura - 26cm 
12 j1 56 Centrífuga Potencia 170W 956,00 Classificado 

1 1 

1 Timer de 5 minutos com desligamento 
1 

automático 
1 

1 Capacidade para 20 kg de roupas 
1 í 1 

i 1 

1 

molhadas 
1 j ~bertura do cesto grande 1 

0 

'r0'"'·\j·, v..}f\G~_ 
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Grade de proteção 
Porta cordão 
Cesto de inox 
Sistema de segurança 
Voltagem 11 Ov 
Cor branco 

3 1 38 Centrífuga de frutas de 800W - (CT) 620,00 Classificado 
Especificações técnicas/ Potência: 800W 

1 

Especificações técnicas/ Coletor de polpa: 
1 1 21 

1 
Especificções técnicas/ Frequência: 50/60 
Hz 
Especificações técnicas/ Comprimento do 
cabo: 1,2m/ 1,2m 
Especificações do design/ Suporte e 
grampos: Alumínio escovado 
Especificações do design/ Tubo para 

1 polpa: Aço inoxidável 

1 
Especificações do design/ Cores 
disponíveis: Alumínio escovado/ Alumínio 
escovado 
Acessórios/ Jarra de suco: 1.500 mi 
Potência do Juicer: 800W 
Volume: 0,0380 m3 

Cor: Alumínio 
Tensão: 110V 

3 11 51 Aparelho de Ar Condicionado Split 18.000 14.240,00 Classificado 1 

1 

BTUS Tipo 1 - 18.000 BTUS 
Modelo Split High Wall 

1 

Tipo de ciclo Quente/Frio 
Cor Branco 
ENCE No mínimo D 
Filtro de Ar Anti-bactéria 
Vazão de Ar No mínimo 1.150 m3/h 
Controle remoto Sim 
Termostato Digital 
Funções Sleep e Swing 
Voltagem 220 V 

4 1 50 Aparelho de Ar Condicionado Split 30000 57.120,00 Classificado 
BTU's (AR1) Tipo 1 - 30.000 BTUS 
Modelo Split High Wall 
Tipo de ciclo Quente/Frio 
Cor Branco 

1 
i ENCE No mínimo D i 
1 

Filtro de Ar Anti-bactéria 1 
1 Vazão de Ar No mínimo 1.150 m3/h 
1 

1 !Controle remoto Sim 
1 1 Termostato Digital 

1 Funções Sleep e Swing 
Voltagem 220 V 

4 1 53 Televisão de LCD 32" com entrada para 13.440,00 Classificado 
HDTV e USB (TV) Digital Crystal Clear 

1 
i 

1 
para detalhes profundos e nitidez 

1 

1 Tela LCD HD com resolução de 1 

1 

1366x768p 28,9 bilhões de cores 
1 1 Taxa de contraste dinâmico de 26000: 1 
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i lncredibe surround 
Potência de áudio de 2x15W RMS 
Duas entradas HDMI para conexão HD 
totalmente digital em um único cabo Easy 
Link: controle fácil da TV e dispositivo 
conectado por HDMI CEC 
Entrada para PC para usar a TV como 
monitor de computador 
Conversos TV digital interno 
Dimensões: 
Altura: 54,40 cm 
Largura: 80,90 cm 
Profundidade: 9,20 cm 
Peso: 18Kg 

5 1 25 Geladeira de uso doméstico frostfree 300L 8.950,00 Classificado 
(RF2) Refrigerador vertical combinado, 
linha branca, sistema de refrigeração 

1 
1 

frostfree, voltagem 11 O V ou 220 V 
(conforme demanda). 1 
O refrigerador deverá possuir certificação 
INMETRO apresentando classificação 
energética "A", conforme estabelecido na 
Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 
2006. 
Dimensões aproximadas: 176 x 62 x 69 
cm (AxLxP) 
Capacidade: 

1 

Capacidade total (volume interno): mínima 
1 de 300 litros. 

Características construtivas: 
Gabinete externo do tipo monobloco e 
portas revestidas em chapa de aço com 
acabamento em pintura eletrostática (em 

1 

pó), na cor branca. 
Sistema de isolamento térmico em 

' 

1 

espuma de poliuretano injetado no 
gabinete e nas portas. 
Gabinete tipo "duplex" com duas (2) portas 
(freezer e refrigerador). 
Partes internas revestidas com painéis 

1 plásticos moldados com relevos para 
1 suporte das prateleiras internas 

deslizantes. 
Conjunto de prateleiras de vidro 
temperado removíveis e reguláveis. 
Prateleiras da porta e cestos plásticos, 
removíveis e reguláveis. 
Gaveta plástica para condicionamento de 
frutas, verduras e legumes. 
Prateleira e/ou gaveta plástica no 

1 

compartimento do freezer. 
Formas para gelo no compartimento do 

1 freezer. 

1 

Gaxetas magnéticas para vedação 
hermética das portas com o gabinete. 

' Batentes das portas dotados de sistema 
~ =: 

t / 
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antitranspirante. 
Dobradiças metálicas. 
Sapatas niveladoras. 
Sistema de controle de temperatura por 
meio de termostato ajustável. 
Sistema de refrigeração frostfree 
Gás refrigerante R600a. 
OBS.1: O gás a ser utilizado no processo 
de refrigeração não poderá ser prejudicial 

1 

à camada de ozônio, conforme protocolo 
1 de Montreal de 1987; ao Decreto Federal 
1 

1 

nº 99.280 de 07/06/90, e à Resolução 1 

Conama nº 267 de 2000. 
OBS.2: O gás refrigerante deve ainda 
possuir baixo índice GWP (Global 
Warming Potential Potencial de 
Aquecimento Global), conforme Protocolo 
de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 
5445 de 12/05/05. 

1 
1 

Dimensionamento da fiação, plugue e 

1 

conectores elétricos compatíveis com a 
1 

1 corrente de operação. 
1 

1 
Plugue e cordão de alimentação com 
certificação INMETRO. 

1 Voltagem: 110V / 220V (conforme 
1 demanda). 1 

1 
Indicação da voltagem no cordão de 

1 

1 

alimentação (rabicho) do aparelho. 

1 
Certificação INMETRO apresentando 1 

1 

classificação energética "A", conforme 
estabelecido na Portaria n.? 20, de 01 de 
fevereiro de 2006. 

5 1 35 Batedeira planetária (BT1) Batedeira 6.900,00 Classificado 
planetária de aplicação semi-industrial, 

1 
com capacidade para 5 litros, fabricada em 

1 

conformidade com a Norma 
Regulamentadora do Ministério do 1 

1 
1 Trabalho e Emprego, NR 12 - Segurança 1 

1 no Trabalho em Máquinas e 
1 Equipamentos. 

Dimensões e tolerância: 
Largura: 240mm; 
Profundidade: 350mm; 
Altura: 420mm; 

1 
Tolerância: +/- 15% 
Características construtivas: 1 

1 
Estrutura ou suporte para o motor em aço, 1 

1 1 com fino acabamento em pintura 1 

1 

1 epóxi. 
1 Cuba em aço inox. 
1 Cabeçote basculante com trave para 

1 

1 facilitar a remoção da cuba para 
higienização. 

1 

Sistema de engrenagens helicoidais. 

1 

Com quatro níveis de velocidade. 
Movimento planetário. 
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Sistema de troca de velocidade 
progressiva com polia variadora. 
Com batedor para massas leves, massas 
pesadas e batedor globo. 
Chave liga/desliga e chave seletora de 
velocidade. 
Manipula trava/destrava. 
Com os seguintes acessórios inclusos: 
1 tacho em aço inox, com capacidade para 
5 litros; 
1 batedor para massas leves; 
1 batedor plano para massas pesadas; 
1 batedor globo para claras, etc. 
Frequência: 50/60hz. 
Potência: 500wats. 
Voltagem: 11 O ou 220V (monofásica). 

7 1 31 Liquidificador industrial capacidade de 8L 1.950,00 Classificado 
(LQ1) Liquidificador industrial de 8 litros, 
fabricado em conformidade com a Norma 

1 
Regulamentadora do Ministério do 

1 Trabalho e Emprego NR12 - Segurança no 

1 

Trabalho em Máquinas e Equipamentos. 
Capacidade: 
Copo com capacidade útil de 8 litros. 
Características construtivas: 
Copo removível confeccionado em chapa 
de aço inox, em peça única, sem 

1 soldas, com espessura de 1 mm. 
1 Flange do copo em material plástico 

injetado, em cor clara. 
Alças em aço inox, espessura de chapa de 
1,25mm, com bordas rebatidas para 
o lado interno e soldadas em toda 
extensão de modo a não haver retenção 
de resíduos. Fixação das alças ao copo 

i com soldas lisas, uniformes e sem frestas 

1 
de modo a evitar o acúmulo de resíduos. 
Tampa do copo em aço inox, espessura 
mínima de chapa de 0,6mm, com dobras 
estruturais que permitam a limpeza 
interna. 

i Gabinete do motor em aço inox, espessura 
1 mínima de chapa de 0,6mm, flange 
1 superior e ao da base em material plástico 1 

injetado, em cor clara. Dreno da flange 
1 posicionado de modo a não haver entrada 

1 

de líquidos no gabinete do motor. 

1 

Sapatas antivibratórias em material 
1 aderente. 

Facas, eixo, buchas, porca fixadora do 
1 eixo da faca e pino elástico de tração da 

1 

faca em aço inox. 

1 

O conjunto formado pelas facas, eixo e 
elementos de fixação deve ser removível 

1 

! 1 
1 para limpeza, sem a necessidade de ! 1 

1 ' i utilização de ferramentas. 
1 

~ 
. 

. '3 
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1 

Flange de acoplamento do motor, pinos de 
tração e elementos de fixação em aço 
inox. 
Interruptor liga/desliga. 
Interruptor para pulsar. 

1 Motor monofásico de% HP. 
! Dimensionamento e robustez da fiação, 

plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação. 
Voltagem do aparelho: comutável 11 O V/ 
220 V por meio chave comutadora. 
Indicação da voltagem na chave 
comutadora. 
Cordão de alimentação (rabicho) com 
1200 mm de comprimento. 

Planalto - PR, 25 de julho de 2018. 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2018 

O Prefeito do Município de Planalto, Estado do Paraná, considerando o 
parecer da Pregoeira e equipe de apoio, de conformidade com a ATA de Sessão Pública de 
Pregão Presencial nº. 062/2018, lavrada em 19 de julho de 2018, HOMOLOGO o resultado 
final do Processo Licitatório, na modalidade Pregão Presencial, Tipo Menor Preço de acordo 
com o abaixo descrito: 
OBJETO: Seleção de sociedade empresária especializada visando à aquisição 
equipamentos, mobília, eletrodomésticos e louças destinadas ao Centro de Educação 
Infantil Estação do Aprender do Município de Planalto - PR. 

EMPRESA: CLAUDINA COMIRAN ME 
LOTE: 01. 
ITENS: 01, 09, 26, 30, 31, 44, 47, 48, 53, 54, 56, 59, 60, 64, 67, 71, 73, 76, 77 e 80 
VALOR TOTAL: R$ 36.519,00 (trinta e seis mil quinhentos e dezenove reais). 

EMPRESA: TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP 
LOTE: 01. 
ITENS: 27, 28, 29, 36, 37, 39, 49 e 52 
VALOR TOTAL: R$ 26.172,50 (vinte e seis mil, cento e setenta e dois reais e 
cinquenta centavos). 

EMPRESA: ISMAEL HENZ -ME 
LOTE: 01. 
ITENS: 33, 34, 63 e 79 
VALOR TOTAL: R$ 11.450,00 (onze mil quatrocentos e cinquenta reais). 

EMPRESA: ROMAZE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES 
LTDA-EPP 
LOTE: 01. 
ITENS: 26 
VALOR TOTAL: R$ 47.060,00 (quarenta e sete mil e sessenta reais). 

EMPRESA: ELETROMÁQUINAS ASTEC L TDA 
LOTE: 01. 
ITENS: 04, 06, 07, 65, 66 e 74 
VALOR TOTAL: R$ 13.344,25 (treze mil, trezentos e quarenta e quatro reais e vinte 
e cinco centavos ). 

EMPRESA: CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS 
LTDA-ME 
LOTE: 01. 
ITENS: 12, 13, 16, 17, 23 e 40 
VALOR TOTAL: R$ 14.461,00 (quatorze mil, quatrocentos e sessenta e um reais). 

EMPRESA: RCM AR CONDICIONADO EIRELI - ME 
LOTE: 01. 
ITENS: 25, 50 e 51 



VALOR TOTAL: R$ 68.540,00 (sessenta e oito mil, quinhentos e quarenta reais). 

EMPRESA: J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 
E IRE LI 
LOTE: 01. 
ITENS: 55, 57 e 61 
VALOR TOTAL: R$ 11.980,00 ( onze mil novecentos e oitenta reais). 

EMPRESA: INDUSTRIAL MULLER E PRÉ-MOLDADOS L TDA - ME 
LOTE: 01. 
ITENS: 41 
VALOR TOTAL: R$ 5.250,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta reais). 

EMPRESA: BELINKI E SOUZA L TDA - ME 
LOTE: 01. 
ITENS: 69 e 70 
VALOR TOTAL: R$ 26.780,00 (vinte e seis mil, setecentos e oitenta reais). 

EMPRESA: DIGITO INFORMATICA L TDA -ME, 
LOTE: 01. 
ITENS: 75 
VALOR TOTAL: R$ 1.410,00 (mil quatrocentos e dez reais). 

EMPRESA: SERGIO SCHMITZ MOVEIS EPP 
LOTE: 01. 
ITENS: 05, 08, 14, 19, 42, 43, 62, 72 e 78 
VALOR TOTAL: R$ 8.881,00 (oito mil, oitocentos e oitenta e um reais). 

EMPRESA: M J GAMBETTA SOLUÇÕES INDUSTRIAIS -ME 
LOTE: 01. 
ITENS: 10, 20, 35, 45 e 46 
VALOR TOTAL: R$ 16.550,00 (dezesseis mil, quinhentos e cinquenta reais). 

EMPRESA: ITAMAR LUIS GUIMARÃES - ME 
LOTE: 01. 
ITENS: 32 e 38 
VALOR TOTAL: R$ 1.130,00 (mil cento e trinta reais) 

EMPRESA: NORMELIA LOTTERMANN - EPP 
LOTE: 01. 
ITENS: 02, 03, 15, 21 e 22 
VALOR TOTAL: R$ 18.623,00 (dezoito mil, seiscentos e vinte e três reais). 

DATA: 25 de julho de 2018. 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 



EDITAL DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2018 DE 19 DE JULHO DE 2018 

CARLA SABRINA RECH MALINSKI, na qualidade de Pregoeira do Município de Planalto, 
Estado do Paraná, nomeada pela Portaria nº 019/2018, de 16 de abril de 2018, em cumprimento à Lei Federal de nº 10.520 
de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal de nº 2727/2007 de 26/06/2007 e subsidiariamente pela Lei nº 8666 de 21 de 
junho de 1993 e suas posteriores alterações e legislação correlata, TORNA PÚBLICO, o resultado Público de Licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO, referente: 
1 . Objeto da Licitação 

Seleção de sociedade empresária especializada visando à aquisição equipamentos, mobília, eletrodomésticos e louças 
destinadas ao Centro de Educação Infantil Estação do Aprender do Município de Planalto - PR. 
2. Empresas Participantes: 

2.1 - CLAUDINA COMIRAN ME 
Situação: Classificada 
2.2 -TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI- EPP 
Situação: Classificada 
2.3 - ISMAEL HENZ -ME 
Situação: Classificada 
2.4- AC MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 
Situação: Classificada 
2.5- ROMAZE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA- EPP 
Situação: Classificada 
2.6 - AIRTON LUIZ LIBARDI 
Situação: Classificada 
2.7 -ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA 
Situação: Classificada 
2.8 - CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS L TDA - ME 
Situação: Classificada 
2.9 - J H AR CONDICIONADOS EIRELI - ME 
Situação: Classificada 
2.10- RCM AR CONDICIONADO EIRELI - ME 
Situação: Classificada 
2.11 - J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ElRELI 
Situação: Classificada 
2.12 - INDUSTRIAL MULLER E PRÉ-MOLDADOS L TOA - ME 
Situação: Classificada 
2.13- M. GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI 
Situação: Classificada 
2.14 - BELINKI E SOUZA LTDA- ME 
Situação: Classificada 
2.15- DIGITO INFORMATICA LTDA-ME 
Situação: Classificada 
2.16- SERGIO SCHMITZ MOVEIS EPP 
Situação: Classificada 
2.17 - PISOCENTER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 
Situação: Classificada 
2.18 - M J GAMBETTA SOLUÇÕES INDUSTRIAIS-ME 
Situação: Classificada 
2.19 - ITAMAR LUIS GUIMARÃES - ME 
Situação: Classificada 
2.20 - NORMELIA LOTTERMANN - EPP 
Situação: Classificada 

3. Empresa Vencedora: 
3.1 - CLAUDINA COMIRAN ME, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 17.281.091/0003-45, situada na Rua Belém, 

2574, centro, município de Realeza, estado do Paraná, classificada em 1 ° lugar nos itens O 1, 09, 26, 30, 31, 44, 4 7, 48, 53, 54, 
56, 59, 60, 64, 67, 71, 73, 76, 77 e 80 do lote OI, totalizando a importância de R$ 36.519,00 (trinta e seis mil quinhentos e 
dezenove reais). 

3.2 - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 
27.821.705/0001-26, situada na Av. Leitão da Silva, 765, sala 302, Gurijica, município de Vitória, estado do Espírito Santo, 
classificada em 1 ° lugar nos itens 27, 28, 29, 36, 3 7. 39, 49 e 52 do lote O 1, totalizando a importância de R$ 26.172,50 (vinte 
e seis mil, cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos). 

3.3 - ISMAEL HENZ-ME, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 04.926.714/0001-86, situada na Rua Francisco Debortoli, 
630, município de São Jorge do Oeste, estado do Paraná, classificada em 1 ° lugar nos itens 33, 34, 63 e 79 do lote O 1, 
totalizando a importância de R$ 11.450,00 (onze mil quatrocentos e cinquenta reais). 

3.4 - ROMAZE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES L TDA - EPP, pessoa jurídica, com inscrição 
no CNPJ 07.315.550/0001-49, situada na rua Manaus, 2539, Cancelli, município de Cascavel, estado do Paraná, classificada 
em 1 º lugar no item 26 do lote O 1, totalizando a importância de R$ 4 7 .060,00 ( quarenta e sete mil e sessenta reais). 

3.5 - ELETROMÁQUINAS ASTEC L TDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 02.995.568/0001-15, situada na Rua 
Castro Alves, 121, sala 01, município de Dois Vizinhos, estado do Paraná, classificada em 1° lugar nos itens 04, 06, 07, 65, 



66 e 74 do lote O 1, totalizando a importância de RS 13.344,25 (treze mil, trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco 
centavos). 

3.6 - CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA- ME, pessoa jurídica, inscrita no 
CNPJ 73.334.476/0001-32, situada na Rua Prudente de Moraes, 855, centro, município de Dois Vizinhos, estado do Paraná, 
classificada em 1° lugar nos itns 12, 13, 16, 17, 23 e 40 do lote 01, totalizando a importância de R$ 14.461,00 (quatorze mil, 
quatrocentos e sessenta e um reais). 

3.7 - RCM AR CONDICIONADO EIRELI - ME, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 27.720.686/0001-41, situada na 
Rua Tertuliano de Andrade, 12, Ponte do lmaruí, município de Palhoça, estado de Santa Catarina classificada em 1 º lugar nos 
itens 25, 50 e 51 do lote O 1, totalizando a importância de R$ 68.540,00 (sessenta e oito mil, quinhentos e quarenta reais). 

3.8 - J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 
30.915.834/0001-98, situada na Rua Jorge Lacerda, 1100, sala 03, centro, município de São José do Cedro, estado de Santa 
Catarina classificada em 1º lugar nos itens 55, 57 e 61 do lote 01, totalizando a importância de R$ 11.980,00 (onze mil 
novecentos e oitenta reais). 

3.9 - INDUSTRIAL MULLER E PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 
05.787.626/0001-03, situada na Rua Porto Alegre, esquina com a PR281, bairro industrial, município de Planalto, estado do 
Paraná, classificada em 1° lugar no item 41 do lote OI, totalizando a importância de R$ 5.250,00 (cinco mil, duzentos e 
cinquenta reais). 

3.10- BELINKI E SOUZA LTDA - ME, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 08.831.603/0001-47, situada na Rua 
Tenente Camargo, 1 O 15, Presidente Kennedy, município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, classificada em 1 º lugar nos 
itens 69 e 70 do lote OI, totalizando a importância de R$ 26.780,00 (vinte e seis mil, setecentos e oitenta reais). 

3.11 - DIGITO INFORMATICA LTDA -ME, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 00.061.511/0001-13, situada na rua 
Castro Alves, 2161, centro, Município de Cascavel, estado do Paraná classificada em lº lugar no item 75 do lote 01, 
totalizando a importância de R$ 1.410,00 (mil quatrocentos e dez reais). 

3.12 - SERGIO SCHMITZ MOVEIS EPP, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 03.922.592/0001-97, situada na Av. Rio 
Grande do Sul, centro, 1236, município de Planalto, estado do Paraná, classificada em 1 ° lugar nos itens 05, 08, 14, 19, 42, 

..-._ 43, 62, 72 e 78 do lote 01, totalizando a importância de R$ 8.881,00 (oito mil, oitocentos e oitenta e um reais). 
3.13 - M J GAMBETTA SOLUÇÕES INDUSTRIAIS -ME, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 22.572.455/0001-14, 

situada na Rua Rio Grande do Sul, 402, B. JD. Porto Alegre, município de Toledo, estado do Paraná, classificada em 1 º lugar 
nos itens 10, 20, 35, 45 e 46 do lote 01, totalizando a importância de R$ 16.550,00 (dezesseis mil, quinhentos e cinquenta 
reais). 

3.14 - ITAMAR LUIS GUIMARÃES - ME, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ I0.945.773/0001-02, situada na Av. 
Vereador Valmir Antonio Alexandre, 277, sala OI, município de Boa Esperança do Iguaçu, estado do Paraná, classificada em 
1 º lugar nos itens 32 e 38 do lote O 1, totalizando a importância de R$ 1.130,00 (mil cento e trinta reais). 

3.15 - NORMELIA LOTTERMANN - EPP, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 20.132.150/0001-66, situada na Rua 
Planalto, 2100, distrito industrial, município de Três de Maio, estado do Rio Grande do Sul, classificada em 1 ° lugar nos itens 
02, 03, 15, 21 e 22 do lote 01, totalizando a importância de R$ 18.623,00 (dezoito mil, seiscentos e vinte e três reais). 

4. Data da Abertura: 
4.1 A Licitação Pregão Presencial Nº 062/2018 de 09 de julho de 2018, teve sua abertura em reunião realizada pela 

Pregoeira no dia 19 de julho de 2018 às 09:00 horas, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do 
Paraná, na Praça São Francisco de Assis, nº 1583, Centro. 

Planalto, Estado do Paraná, em 25 de julho de 2018. 

CARLA SABRINA RECH MALINSKI 
Pregoeira 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

CONTRA TO ADMINISTR~ TIVO Nº. 204/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº062/2018 

CONTRATANTE: l\lUNICIPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público 
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, nº 1583, inscrito no CNPJ nº 
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, senhor 
INÁCIO JOSÉ \VERLE, em pleno exercício de seu mandato e funções, brasileiro, casado, 
residente e domiciliado neste Município de Planalto, Estado do Paraná, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 5.846.233-0 e do CPF:MF sob nº 815.418.219-04. 

CONTRATADA CENTRO OESTE COl\lERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS 
LTDA - ME, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 73.334.476/0001-32, com sede à Rua 
Prudente de Moraes, 855, Centro, Cidade de Dois Vizinhos, estado do Paraná neste ato 
representado pelo Administrador o Sr. RAFAEL SANTOLIN, brasileiro, comerciante, 
portador do RG n.º 7.592.668-5 e do CPF sob n.º 033.488.009-27, residente e domiciliada 
na Cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, pelas partes contratantes, fica acertado e 
ajustado o presente contrato, que se regerá nos termos da Lei n? 8.666/93, de 21 de junho de 
1993, assim como pelas condições do Edital de Pregão Presencial Nº 062/2018 pelas 
cláusulas a seguir expressas, definidoras de direitos, obrigações e responsabilidades das 
partes. 

CLJ\lJSl!LA PRIMEIRA - OBJETO 

O objeto deste contrato é a aquisição equipamentos, mobília, eletrodomésticos e louças 
destinadas ao Centro de Educação Infantil Estação do Aprender do Município de Planalto - 
PR, nas condições fixadas nas cláusulas a seguir: 

~te01 
1 
1 Lote Item Produto/Serviço Marca Un Quant. Preço Preço total 

.l 101 [Armarlo para Primeiros Socorros ES3304, UN 1 535,00 535,00 1 
1 l(AM3) Armário suspenso, com duas1LUNASA 1 

1 portas para guarda de j 

medicamentos com 1 

1 armação em cantoneira 3/4 x 1/8, 1 

1 pintura epóxi na cor branca. Não 

1 
[serão aceitas. ondul_ações, ressaltos, 

1 [rebarbas ou 1mperte1ções no 
jacabamento; 
!Deverão ser tratados contra 

1 oxidação com fosfato de zinco e 1 

lL 
/pintados com tinta especial com 
secagem em estufa. Internamente 
)serão acopladas 02 prateleiras em l 

1 

J vidro 4mm, transparente. As portas 
' 

I 

1 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

li /devem possuir pitão para cadeado; 1 Dimensões: 
/AI tu ra: 150cm 
Largura:80cm 

1 
' 
1 Profundidade: 35cm 
' 1 1 02 Armário Alto em Aço (AM4) AQLl80005, UN 22 440,00 =---1 

9.680,00 1 Fornecimento e montagem de LUNASA 
/armário Alto em Aço, todo em 

1 /chapa 24, com 02 portas de abrir 
1 1 com reforços internos tipo ómega e 

' 1 

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

1 

sendo OI fixa e 03 com regulagem 
de altura do tipo cremalheira, com 
[fechadura cilíndrica e pintura 
eletrostática a pó. 
Dimensões: 

1 Altura: 198cm 

1 /Largura:90cm 
1 

Profundidade: 40cm 
1 03 Cadeira com altura regulável (C6) E302, UN 7 188,00 1.316,00 

Cadeiras giratória com braços, REAL ME i 
,espaldar médio, assento e encosto 
iem compensado multilarninado 
1 

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

1 

anti-alérgico em alta resistência a 

1 
propagação de rasgos além de baixa 
ldeforrnaçào. Solidez à luz classe 5, 
'pilling padrão 5, peso 280/290g/m, 
mecanismo relax com bloqueio e 

f 
regulagem permanente-g,ís, base 
em aço com 5 hastes, pintura em 
epóxi pó na cor preta, encosto em 7 

1 

posições na altura, rodízio duplos 

1 em nylon, revestimento em tecido 
azul, fogo retardante. Braços 
reguláveis com alma de aço e apoia 
braços em poliuretano com 

1 regulagem em cinco posições. 
1 Dimensões: 

.,-, 

2 
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j garantia de 5 (cinco) anos 

Mesa de reunião (M7) Mesa de lsms. 
'reunião oval, com tampo em IREAUvlE 
rnelamina na cor platina, com 25mm 
de espessura, bordas arredondadas! 
em perfil de PVC preto, 180°, sobre 
[estrufura metálica tubular composta[ 
por travessas passa-cabos, com . 
zarras nas extremidades e furos ., 
para a passagem de cabos, em 
!chapa de aço, e laterais com colunas 
lduplas e apoio, tipo "mão francesa". 
jem tubos de aço redondos, com pés 
!horizontais em tubo de aço oblongo 
!com ponteiras em políestireno 
!injetado na cor preta e sapatas 

1niveladoras. 
jBandeira central em melamina 
[platina com altura final de 50cm, 
1 1com bordas I 
!arredondadas em perfil de PVC i 
1180", ~~ curva, e ,Kabamento em fita 
ide PVC nos demais lados, na cor 
1 
'preta 

1 

1 

265/00 

,-~ n;,c.\Jtura do assento da cadeira. ao 
jchão: regulável 
'Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm 
OBS: a cadeira deve ter a 

J certificação da ABNT 13.962 e ter r~r4 
1 . 

I' 
1 

UN 11 

2 530,00 

2.250,00 12.250/00 

Estrutura em aço na cor preta, com 
tratamento anti-ferrugem de 
jdecapagem e fosfatização. seguido 
[pelo processo de pintura 
!Jeletrostática com tinta híbrida de 
[epóxi com poliéster em pó, com 

!
secagem em estufa. 
Dimensões: 
Altura da mesa: 75 cm 
Tampo da mesa retangular: 200 cm 
x 100 cm 

T 

1º5 

1 

jFreezer vertical 300L (FZ) Freezer ICONSUL 
!vertical, linha branca, sistema de 
jrefrigeraçào frostfree 
Jo refrigerador deverá possuir 

"\.__.,.·\ 
\...' 

r-; 
3 
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MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

icação do INMETRO 
,entando classificação 
;ética "A ou B, conforme 
elecido na Portaria n." 20, de 01 ' 
vereiro de 2006. 1 

Dimensões aproximadas: 
169x67x59,3cm (AxLxP) 
Capacidade: 

cidade total (volume interno): 
tros. 
.terísticas construtivas: 
iete externo do tipo 
.bloco e porta revestida em 

chapa de aço com 
acabamento em pintura eletrostática 
(em pó), na cor branca. 
Sistema de isolamento térmico em 
iespuma de poliuretano injetado no 
1gabinete e nas portas. 
Partes internas revestidas com 
painéis plásticos moldados com 
relevos para 
.. corte das prateleiras e gavetas 

antes. 
as transparentes e removíveis 1 

rílico. 
1 

iartimento de congelamento 

i 
). 1 

ada interna. 
is para gelo. 
as magnéticas para vedação 

hermética das portas com o 
gabinete. 
Batentes das portas dotados de 
sistema antitranspirante. 

1 Dobradiças metálicas. 
1 Pés com rodízios. 

Sistema de controle de temperatura 
1 por meio de termostato ajustável 

digital externo. 
Sistema de refrigeração frostfree. 
Gás refrigerante: 
Obs. 1: O gás c1 ser utilizado no r~, •• processo de refrigeração não poderá 
ser prejudicial à camada de ozónio, 

1 --· 

c 
a 

s 

p 

l 

4 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
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!conforme protoc~lo de Montreal de I 
]987; ao Decreto Federal n" 1 

99.280 de 07 /06/90, e à Resolução 1 

1 
IÜHMtna n" 267 de 2000. 
Obs. 2: O gás refrigerante deve 
ainda preferencialmente possuir 
baixo índice GWP 

1 1(Global Warming Potential 
1 /Potencial de Aquecimento Global), 

1conforme Protocolo de Kyoto de 
1997 e Decreto Federal n" 5445 de 

1 12/05/05. 
1 Plugue e cordão de alimentação I 
1 1 com certificação INJ\1ETRO. J 

IVoltar,em, 1 IOV / 220V (conforme 
demanda), 
[Indicação da voltagem no cordão de 

1 1alime_1_1taçao (r~bicho) do aparelho. 
1 

Certificação INfvlETRO 
1 

apresentando classificação 
energética "A ou B 1 

1 
1 06 Exaustor/ Ventilador Industrial (40, ARGE UN "] 150,00 1150,00 

(EX) Exaustor Industrial de 40 cm 
1 

1 de diâmetro, produzido em aço, 
com motor de potencia em 1/ 5CV, 

1 
vazão de 3000m3 /h, RPM 1600 - 

1 

1 

50í60Hz e chave de reversão do 
1 

1 /m;tor. 
1 

1 TOTAL 14.461,00 

Integram e completam o presente Tem10 Contratual, para todos os fins de direito, obrigando 
as partes em todos os seus termos, as condições expressas no edital PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 062/2018, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA 

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇJ\O. 

Parágrafo Primeiro - A execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma de aquisição 
parcelada, conforme a necessidade da Secretaria de Educação, deste Município de Planalto. 

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL 

Parágrafo Único - Pela integral e satisfatória compra dos objetos indicados na Cláusula 
Primeira a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA valor total de RS 14.461,00 
(quatorze mil quatrocentos sessenta e um reais) daqui por diante denominado "VALOR 

CONTRATUAL.. ( \./ '-.\ - 

L i -- \ s 
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CLÁUSULA TERCEIRA- DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

Parágrafo Primeiro: A entrega correspondente ao(s) objeto(s) acima mencionado sera 
efetuada em parcelas, ou seja, conforme a necessidade deste Município de Planalto, 
Parágrafo Segundo: A entrega do(s) objeto(s) da presente licitação deverá ser efetuada pela 
proponente na Prefeitura Municipal de Planalto, em até I O (dez) dias úteis após o recebimento 
da solicitação de entrega. 
Parágrafo Terceiro: A empresa contratada ficará obrigada a substituir, a suas expensas, o 
objeto que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação. 

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados em parcelas de acordo com o consumo 
do Município, nos preços pertinente a proposta da CONTRATADA. 
Parágrafo Segundo - Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-á até o 15º 
(décimo quinto) dia útil e mediante apresentação da(s) respectivars) nota(s) fiscal(is) e 
devidamente acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo 
Municipal. 
Parágrafo Terceiro - A Nota Fiscal de faturamento preenchida sem rasuras, com a descrição 
completa, devidamente certificada pelo responsável da Secretaria Municipal de 
Administração, comprovando que o objeto foi executado em conformidade com as condições 
estabelecidas no Edital, Anexos e Cronograma: 
a) Descrição dos objetos comprados, com quantidades, valores unitário e total; 
b) Número do processo licitatório. 
e) Número do Contrato. 
Parágrafo Quarto- A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção 
correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de alíquotas de 
impostos incidentes o objeto do presente edital, em função de alterações na legislação 
pertinente. 
Parágrafo Quinto - Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o 
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo. 
Parágrafo Sexto - O pagamento será efetuado diretamente à CONTRATADA, em conta 
bancária a ser indicada pela mesma, devendo ser de sua titularidade. 
Parágrafo Sétimo - Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que 
providências pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura. 
Parágrafo Oitavo - Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, 
os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras 
disposições contratuais. 

CLÁl!SlJLA QlJINTA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE e da CONTRATADA o 
adimplemento total do presente Contrato. ( ~/\ 
Parágrafo Segundo~ Constituem obrigações da CONTRATANTE: {. 

a) Efetuar o pagamento ajustado: V \ 

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato. 
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Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) Prestar o fornecimento na forma ajustada. 
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes. 
e) A CONTRATADA é obrigada a substituir as suas expensas, no total ou em parte, do 

objeto do contrato em que se verificarem defeitos ou incorreções. 
d) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 

e) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que 
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 
licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, 
fiscais e comerciais. 

f) O contratado ficará obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos e supressões que se fizerem no quantitativo do objeto, até 25°1é) (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, proporcionalmente de cada 
item. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as 
supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes. 

g) Manter em dia suas obrigações trabalhista, previdenciários, fiscais, comerciais, 
tributários, taxas, seguros e ou securitárias, devidas no Brasil, incidentes sobre a 
prestação dos serviços objeto deste Contrato. 

h) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 

i) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que 
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 
licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, 
fiscais e comerciais. 

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Parágrafo Primeiro - Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão 
utilizados recursos financeiros oriundos do Município de Planalto. Proveniente das seguintes 
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

1020 
Funcional programática Destinação de recurso / Conta da despesa 

07.121.12.361.1201.2036 4.4.90.52.00.00 1 

CLr\.lJSIJLA SÉTIMA - DAS SANÇÕES POR INA.DIMPLENCIA no CONTRATO - 
FASE CONTRATUAL .: , , ·\ 

i . \..,, 
Parágrafo primeiro - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislaç o ~m vi~r, 
o contrato que se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Ad inistração, 
estará sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não, conforme estabelece aj Lei de 
Licitações. 
Parágrafo segundo - A Contratada inadirnplente será aplicada total ou parcialmente, às 
sanções legais, a saber 

,··· ' 
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a) Advertência: 
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração; 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de 
licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que: 
l. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato; 
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital; 
3. Apresentar documentação falsa; 
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
5. Não mantiver a proposta; 
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato: 
7. Comportar-se de modo inidôneo; 
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 
Parágrafo terceiro - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução 
do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a 
gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos 
a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratado, 
injustificado o atraso, a Contratada incidirá em multa na ordem de l % (um por cento) sobre o 
valor total percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega. 
b) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese 
de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 1 O (dez) dias contados da ata de sua 
convocação; 
e) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou condição 
do contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte 
do fornecimento do objeto; 
e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em atraso 
por cada dia subsequente ao trigésimo; 
f) 2<;,'o (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou condição 
do contrato, aplicada em dobro na reincidência: 
g) 10% (dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da 
última prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração, 
motivado por culpa da Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das demais 
sanções cabíveis; 
Parágrafo quarto - Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a 
natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a 
reincidência 1!ª p~ática do at~ conforme discr_iminado a seguir: . f, \, \ 
l) ADVERTENCIA ESCRITA, com o mturto de registrar o comportamento madeq ado do _, 
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem p juízos 
graves ao município 
2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 
l 0.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às 
cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo. 
3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente 
o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 
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4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
contratado faltoso. 
5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada 
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pela Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 
6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas. 
8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas 
disposições legais citadas. 
9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que 
incorram em outros ilícitos previstos em lei. 

CLÁUSULA OITAVA - PRAZOS 

Parágrafo Primeiro - O prazo de execução do objeto do objeto do presente Contrato será até 
30/06/2019. 

CLÁUSULA NONA - DO REA.JlJSTE 

Parágrafo Primeiro - Os preços dos objetos, constantes neste contrato, caracterizando o 
valor unitário do objeto são FIXOS E IRREA.JlJSTÁVEIS, salvo por fator superveniente 
que caracterize a situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei Federal 
8666íü3. 
Parágrafo Segundo - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela CONTRATADA, 
esta deverá comprovar a quebra do equilíbrio econõmíco-financeiro do fornecimento, por 
meio de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo a mesma metodologia da 
composição da proposta e documentação correlata (lista de preços de fabricantes, notas fiscais 
de aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc), que comprovem que a contratação 
tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas. 
Parágrafo Terceiro - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de 

.
planalto, este deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-fi~c.'eiR\ .. do .. 
contrato, em prejuízo da Municipalidade. '---- \ 
Parágrafo Quarto - Fica facultado ao Município de Planalto realizar ampla squisa ·.<k_ 
mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens antériores, à.\ 
decisão quanto a revisão de preços solicitada pela CONTRATADA. 
Parágrafo Quinto - A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida 
após a análise técnica e jurídica do Município de Planalto 

e 
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Parágrafo Sexto - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo 
analisadas, a CONTRATADA não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão 
realizados aos preços acordados no presente instrumento. 

CLÁl!SlJLA DÉCIMA - RESCISAO 

Parágrafo Primeiro: Ficará o presente Contrato rescindido, mediante formalização, 
assegurado o contraditório e a defesa, nos seguintes casos: 
a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 
b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 
impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados; 
e) atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução dos serviços/objeto 
contratado; 
d) não entrega do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação à Administração; 
e) a subcontratação total do objeto deste Contrato, sem prévia autorização do 
CONTRA[ ANTE, associação da CONTRAf ADA com outrem, a cessão ou transferência 
total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução do 
presente Contrato: 
f) o desatendirnento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de seus superiores; 
g) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato; 
h) decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 
i) dissolução de Sociedade; 
j) alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo 
da Administração, prejudiquem a execução deste Contrato; 
k) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e 
determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada o 
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato amplo 
conhecimento Público; 
1) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução deste Contrato. 
Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos 
fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93. 

Parágrafo Terceiro ·- A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em 
caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93. 

r ' - í \ 
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA COl\lUNICAÇAO 1\ ,__ <, 

\_ ~ 
Parágrafo Único - As comunicações necessárias em razão deste Contrato devem ser feitas 
por escrito, e enviadas através de carta registrada, ou protocoladas na Prefeitura Municipal de 
Planalto, Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro, CEP: 85.750-000 -- Planalto, Paraná . . 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGllNDA - SUBCONTRATAÇAO 

Parágrafo Único - Não será permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do 
objeto do presente contrato, 

- C-·-~--..c· 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - LEGISLAÇJ\O APLICÁVEL 

O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520, de 17 
de julho de 2002 e suas alterações, Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações, 
demais legislações aplicáveis e pelos preceitos de direito público, aplicando-se 
supletivarnente, os princípios da Teona Geral dos Contratos e as disposições de direito 
privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº. 8.666/93, e dos princípios gerais de direito. 

CL\USULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Capanema/PR, para dirimir toda e qualquer questão oriunda 
deste instrumento, renunciando-se a outro por mais privilegiado que o seja. E por estarem de 
acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato em 02 (duas) vias de 
igual teor e para o mesmo efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelo 
CONTRATANTE, CONTRATADA e testemunhas. 

----·-------~ ~-: (': __ ~~}~---~-- -----·------- 

. .. -, Planalto, O 1 de agosto de 2018. 

l i~ 

' / 
, . .._ -""-,. 

-·--, .•. ···------- . .•. ',, . ····~· 

CENTRO OE COMERCl DE 
MOVElS E EQUIPAMENTOS LTDA -~ ME 
RAFAEL SANTOLrt 

MUNICIPJO DE PLANALTO 
INAcro JOSÉ WERLE 

TESTEMUNHAS 

...... e: ;' .. -~· ?: . .. J.,.:\,) 1/ 
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CONTRATO ADMINISTR,\TIVO Nº. 204/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº062/2018 

CONTRATANTE: I\UJNIClPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público 
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, nº 1583, inscrito no CNPJ nº 
76.460 526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, senhor 
INJ-'\.CIO JOSÉ \VERLE, em pleno exercício de seu mandato e funções, brasileiro, casado, 
residente e domiciliado neste Município de Planalto, Estado do Paraná, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 5.846.233-0 e do CPF/MF sob nº 815.418.219-04. 

CONTR,\ TA.DA: CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS 
LTDA - l\JE, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 73.334.476/0001-32, com sede à Rua 
Prudente de Moraes, 855, Centro, Cidade de Dois Vizinhos, estado do Paraná neste ato 
representado pelo Administrador o Sr. RAFAEL SANTOLIN, brasileiro, comerciante, 
portador do RG n." 7.592.668-5 e do CPF sob n." 033.488.009-27, residente e domiciliada 
na Cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, pelas partes contratantes, fica acertado e 
ajustado o presente contrato, que se regerá nos termos da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1993, assim como pelas condições do Edital de Pregão Presencial Nº 062/2018 pelas 
cláusulas a seguir expressas, definidoras de direitos, obrigações e responsabilidades das 
partes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

O objeto deste contrato é a aquisição equipamentos, mobília, eletrodomésticos e louças 
destinadas ao Centro de Educação Infantil Estação do Aprender do Município de Planalto ·· 
PR, nas condições fixadas nas cláusulas a seguir: 

Lote 01 
Lote Item Produto/Serviço [Marca Un Quant. Preço Preço total 
1 01 [Armário para Primeiros Socorros [ES3304, UN 1 1535,00 535,00 

l(A\13) Armário suspenso, com duasjLUNASA 
1 

1 

iportas para guarda de 1 
1 
1 

Jmedicamentos com 1 
1 
1 

[armação em cantoneira 3/4 x 1/8, i 

/pintura epóxí na cor branca. Não 
1 1seré'ío aceitas ond LI lações, ressai tos, 
1 

1 rrebarbas ou rmperfeicóes no 
1 

[acabamento: 1 

1 /Deverào ser tratados contra 

1 
oxidacào com fosfato de zinco e ' , 

!pintados com tinta especial com 1 
1 

1 secagem em estufa. Internamente 
1 ' 

1 serão acopladas 02 prateleiras em I li\ 1 - vidro 4mm, transparente. As portas J e 

( \ ' '· . 1 
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r---,--·--,--. -----·------.------,---~----~----,- 
[devem possuir pitão para cadeado; 
!Dimensões: 
1 
iAltura:150cm 
i Largura:80cm 

1 

1 

[ 1 

1 1 
rriAcmá.-io Alto em Aço (AM4) IAQL1S0005, UN 22 440,00 9.680,00 

Fornecimento e montagem de jLUNASA 
armário Alto em Aço, todo em I 

1 khapa 24, com 02 portas de abrir J 
1 I lcom reforços internos tipo ómega e 
1 puxadores estampados nas portas 1 

1 

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

1 
sendo 01 fixa e 03 com regulagem 

1 de altura do tipo cremalheira, com 

1 

fechadura cilíndrica e pintura 
1 eletrostática a pó. 

Dimensões: 
Altura:198cm 
JLa rgura:90cm 
'Profundidade: 40cm 

J 03 Cadeira com altura regulável (C6) E302, UN 7 188,00 1.316,00 
Cadeiras giratória com braços, REALME 

1 
/espaldar médio, assento e encosto 

1 1 
em compensado multilarninado 
anatômico, espuma de poliuretano 
injetada em densidade de 40 a 

1 

50kg/m\ com apoio dorso lombar, 1 

com capa de polipropileno 

1 

anti-alérgico em alta resistência a 
1 

propagação de rasgos além de baixa 

1 

/deformaçào._ So;idez à luz classe 5, 
p!llmg padrão :J, peso 280/290g/m, 

1mecanismo relax com bloqueio e 
regulagem permanente-g,í.s, base 

1 em aço com 5 hastes, pintura em 

1 

epóxí pó na cor preta, encosto em 7 
posições na altura, rodízio duplos 
em nylon, revestimento em tecido 
azul, fogo retardante. Braços 
reguláveis com alma de aço e apoia 
braços em poliuretano com 
regulagem em cinco posições. 

L Dimensões: 

2 
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iAJtura do assento da cadeira ao 
Jchào: regulável 
[Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm 

1

10BS: 
a cadeira deve ter a 

certi fie.ação ~a ·~ BNT ] 3. 962 e ter 
'garantia de S (cinco) anos 

1 
1 
1 
1 

1 ?Nr 1265,00 1530,00 

1 

1 
1 

1 1 
1 
! 

Ho5 [Freezer verbcal 300L (FZ) Freezer /CONSUL 
j j 1'vertical, linha branca, sistema de 1 . 

1 ! [refrigeração frostfree J I 

1, 1 'r) f . J :l • . 1 1 
I i'- re rigerauor e evera possuir I 
~ _ _, 

1 

Mesa de reunião (:\'17) Mesa de 

115015, lreuni,l.o oval, com tampo em REAUvlE 
[melam ina na cor platina, com 25mm/1 
de espessura, bordas arredondadas 

I 

em perfil de PVC preto, 180'\ sobre 'I 

estrutura metálica tubular composta 
lpor travessas passa-cabos, com I 
Jgarras nas extremidades e furos I 
lpara a passagem de cabos, em I 

l
lchapa de a.ço, e. laterais com colunas 
duplas e apoio, tipo "mão francesa", 
'em tubos de aço redondos, com pés 
horizontais em tubo ele aço oblongo 
com ponteiras em políestireno 
'injetado na cor preta e sapatas 
niveladoras. 
!Bandeira central em melamina 
jplatina com altura final de 50cm, / 
!com bordas I 
arredondadas em perfil de PVC I 

180'',na curva, e acabamento em fitai!' 
Ide PVC, nos demais lados, na cor 

I 
jpreta I 
!Estrutura em aço na cor preta, com 
!tratamento anti-ferrugem de J 
! 1 

jdecapagem e fosfatizacão, seguido I 
!pelo processo de pintura l 
leletrostatíca com tinta híbrida dei I 
l
epóxi com poliéster em pó, com 
secagem em estufa. 1 

Dimensões: 
Altura da mesa: 75 cm I 
Tampo da mesa retangular: 200 cm I 
xlOOcm J 

1 

\._\- 

2.250,00 12.250,00 

3 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

-1 ' 

1 

1 
certificação do INJVIETRO 
apresentando classificação 
energética "A ou B, conforme 
estabelecido na Portaria n." 20, de 01 

1 1 
1 

1 

de fevereiro de 2006. 
1 1 

1 

Dimensões aproximadas: 
1169x67x59,3cm (AxLxP) 

1 1 
!capacidade: 
!capacidade total (volume interno): 1 

300 litros. 
Características construtivas: 

1 

Gabinete externo do tipo 
monobloco e porta revestida em 
chapa de aço com ' 

1 
1 

acabamento em pintura eletrostática 
(em pó), na cor branca. 
Sistema de isolamento térmico em 
espuma de poliuretano injetado no 
[gabinete e nas portas. 

1 
1 

[Partes internas revestidas com 1 

1 
1 
1 painéis plásticos moldados com : 

relevos para 

1 

suporte das prateleiras e gavetas 
1 deslizantes. / 

Gavetas transparentes e removíveis 
em acrílico. 
Compartimento de congelamento 

1 
rápido. 

1 

Lâmpada interna. 
Formas para gelo. 

1 IGaxetas magnéticas para vedação 
1 !hermética das portas com o 

gabinete. 
Batentes das portas dotados de 
sistema antitranspirante. 
Dobradiças metálicas. 
Pés com rodízios. 

1 

1 Sistema de controle de temperatura 
por meio de termostato ajustável 

1 digital externo. 

1 

1 

Sistema de refrigeração froslfree. 

~ vl 1 

!Gás refrigerante: 1 r- l: O gás a ser utiliza d o no 1 1 

1 
!processo de refrigeração não poderá 

1 
1 1 1 ser prejudicial à camada de ozónio, 

_J 
~ .. -f 
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1- l 1conforme protocolo de Montreal de 
1 

11987; ao Decreto Federal n" 
!99.280 de 07 /06/90, e à Resolução 
Conama n" 267 de 2000. 

1 1 

1 

j 

1 
Obs. 2: O gás refrigerante deve 

1 
ainda preferencialmente possuir 1 

baixo índice GWP 

1 
(Global Warming Potential 

i (otencial de Aquecimento Global), 1 

conforme Protocolo de Kyoto de 
1 

!1997 e Decreto Federal n" 5445 de 
112/05/05. 
,Plugue e cordão de alimentação 
1 

[com certificaçào IN!vtETRO. 
!Voltagem: 110V / 220V (conforme 

1 

demanda). 
Jindicação da voltagem no cordão de 

1 
laiimentação (rabicho) do aparelho. 

1 

1 
1 Certificação IN METRO 
1 

apresentando classificação 1 

1 energética "A ou B 
i 

Exaustor/ Ventilador Industrial P40, ARGE UN 1 150,00 150,00 

1 

!(EX) Exaustor Industrial de 40 cm 
1 

Ide diâmetro, produzido em aço, 

1 
1 ,com motor de potencia em 1/5CV, 
1 
1 lvazào de 30001113/h, RPM 1600 - 
1 
1 j50/60Hz e chave de reversão do 
1 

1 [motor. 
J ,L 

14.461,00 i 
---! 

1 

ri 
1 

[:@TA 
Integram e completam o presente Ten110 Contratual, para todos os fins de direito, obrigando 
as partes em todos os seus termos, as condições expressas no edital PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 062/2018, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA 

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECliÇAO. 

Parágrafo Primeiro - A execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma de aquisição 
parcelada, conforme a necessidade da Secretaria de Educação, deste Município de Planalto. 

CL.ÁUSlJLA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL 

Parágrafo Único - Pela integral e satisfatória compra dos objetos indicados na Cláusula 
Primeira a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA valor total de R$ 14.461,00 
(quatorze mil quatrocentos sessenta e um reais) daqui por diante denominado "VALOR 
CONTRATUAL'' 
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CLÁUSULA TERCEIRc\- DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

Parágrafo Primeiro: A entrega correspondente ao(s) objeto(s) acima mencionado será 
efetuada em parcelas, ou seja, conforme a necessidade deste Município de Planalto, 
Parágrafo Segundo: A entrega do(s) objeto(s) da presente licitação deverá ser efetuada pela 
proponente na Prefeitura Municipal de Planalto, em até 1 O (dez) dias úteis após o recebimento 
da solicitação de entrega. 
Parágrafo Terceiro: A empresa contratada ficará obrigada a substituir, a suas expensas, o 
objeto que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação. 

CLÁljSlJLA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados em parcelas de acordo com o consumo 
do Município, nos preços pertinente a proposta da CONTRATADA. 
Parágrafo Segundo - Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-á até o 15º 
(décimo quinto) dia útil e mediante apresentação da( s) respectivars) nota(s) fiscah is) e 
devidamente acompanhada de Certidão Negativa de lNSS, FGTS e Certidão Tributo 
Municipal. 
Parágrafo Terceiro - A Nota Fiscal de faturamento preenchida sem rasuras, com a descrição 
completa, devidamente certificada pelo responsável da Secretaria Municipal de 
Administração, comprovando que o objeto foi executado em conformidade com as condições 
estabelecidas no Edital, Anexos e Cronograma: 
a) Descrição dos objetos comprados, com quantidades, valores unitário e total; 
b) Número do processo licitatório. 
e) Número do Contrato. 
Parágrafo Quarto- A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção 
correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de alíquotas de 
impostos incidentes o objeto do presente edital, em função de alterações na legislação 
pertinente. 
Parágrafo Quinto - Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o 
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo. 
Parágrafo Sexto - O pagamento será efetuado diretamente à CONTRATADA, em conta 
bancária a ser indicada pela mesma, devendo ser de sua titularidade. 
Parágrafo Sétimo - Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que 
providências pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura. 
Parágrafo Oitavo - Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, 
os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras 
disposições contratuais. 

CLÁ()SlJLA QUINTA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE e da CONTRA. T ADA o 
adimplemento total do presente Contrato. r .___,, '-.._ 

Parágrafo Segundo~ Constituem obrigações da CONTRATANTE: ~<., "\ 
1 a) Efetuar o pagamento ajustado: / 

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do ontrato. 
~ 
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Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) Prestar o fornecimento na forma ajustada. 
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes. 
e) A CONTRA TAO,"', é obrigada a substituir as suas expensas, no total ou em parte, do 

objeto do contrato em que se verificarem defeitos ou incorreções. 
d) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 

e) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que 
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 
licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, 
fiscais e comerciais. 

f) O contratado ficará obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos e supressões que se fizerem no quantitativo do objeto, até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, proporcionalmente de cada 
item. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as 
supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes. 

g) Manter em dia suas obrigações trabalhista, previdenciários, fiscais, comerciais, 
tributários, taxas, seguros e ou securitárias, devidas no Brasil, incidentes sobre a 
prestação dos serviços objeto deste Contrato. 

h) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 

i) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que 
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 
licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, 
fiscais e comerciais. 

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Parágrafo Primeiro - Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão 
utilizados recursos financeiros oriundos do Município de Planalto. Proveniente das seguintes 
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS· 

1020 
Funcional programática Destinação de recurso 

4.4.90.52.00.00 

Conta da despesa 

07.l21.12.361.1201 .2036 

CLÁlJSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES POR INADil\1PLENCIA DO CONTRATO - 
FASE CONTRATUAL 

Parágrafo primeiro - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, 
o contrato que se tomar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração, 
estará sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não, conforme estabelece a Lei de 
Licitações. 
Par~g,raf~T s_egundo ~ -. A Contratada inadimplente será aplicada totr ou\_..pa'rejalmente, às 
sançoes legais, a saber. -~- ( .... _ \ 

\J 
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a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração; 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de 
licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que: 
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato; 
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital: 
3. Apresentar documentação falsa; 
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
5. Não mantiver a proposta; 
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato: 
7. Comportar-se de modo inidôneo; 
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 
Parágrafo terceiro - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução 
do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a 
gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos 
a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratado, 
injustificado o atraso, a Contratada incidirá em multa na ordem de l % (um por cento) sobre o 
valor total percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega. 
b) l 0% ( dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese 
de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de l O ( dez) dias contados da ata de sua 
convocação; 
e) 1 O~'Ô (dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou condição 
do contrato, aplicada em dobro na reincidência: 
d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte 
do fornecimento do objeto; 
e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em atraso 
por cada dia subsequente ao trigésimo; 
f) 2% ( dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou condição 
do contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
g) 1 O~/;> (dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da 
última prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração, 
motivado por culpa da Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das demais 
sanções cabíveis; 
Parágrafo quarto - Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a 
natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a 
reincidência na prática do ato conforme discriminado a seguir: 
1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos 
graves ao município. 
2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às 
cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo. 
3) a multa a que se refere este item não impede que a Administra··· ção rescinda \ímilatsir'~1ente 
o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. . \ 

1 .. \ 
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4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
contratado faltoso. 
5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada 
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pela Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 
6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas. 
8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas 
disposições legais citadas. 
9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que 
incorram em outros ilícitos previstos em lei. 

CLÁUSULA OITAVA- PRAZOS 

Parágrafo Primeiro - O prazo de execução do objeto do objeto do presente Contrato será até 
30/06/2019. 

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE 

Parágrafo Primeiro - Os preços dos objetos, constantes neste contrato, caracterizando o 
valor unitário do objeto são FIXOS E IRREAJUST.Á. VEIS, salvo por fator superveniente 
que caracterize a situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei Federal 
8666/03. 
Parágrafo Segundo - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela CONTRATADA, 
esta deverá comprovar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do fornecimento, por 
meio de apresentação de planilha/s) detalhada(s) de custos seguindo a mesma metodologia da 
composição da proposta e documentação correlata (lista de preços de fabricantes, notas fiscais 
de aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc), que comprovem que a contratação 
tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas. 
Parágrafo Terceiro - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de 
Planalto, este deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, em prejuízo da Municipalidade. 
Parágrafo Quarto - Fica facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de 
mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens anteriores, a 
decisão quanto a revisão de preços solicitada pela CONTRATADA 
Parágrafo Quinto - A eventual autorização da revisão dos preços contratu(·~ ser~ncedida 
após a análise técnica e jurídica do Município de Planalto \..,. , .. , '\ 

,' \ . ' \ 
\, 
1 

9 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

Parágrafo Sexto - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo 
analisadas, a CONTRATADA não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão 
realizados aos preços acordados no presente instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISAO 

Parágrafo Primeiro: Ficará o presente Contrato rescindido, mediante formalização, 
assegurado o contraditório e a defesa, nos seguintes casos: 
a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 
b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 
impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados; 
e) atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução dos serviços/objeto 
contratado; 
d) não entrega do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação à Administração; 
e) a subcontratação total do objeto deste Contrato, sem prévia autorização do 
CONTRATANTE, associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência 
total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução do 
presente Contrato: 
f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de seus superiores: 
g) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato; 
h) decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 
i) dissolução de Sociedade: 
j) alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, ajuízo 
da Administração, prejudiquem a execução deste Contrato; 
k) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e 
determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada o 
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato amplo 
conhecimento Público: 
1) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução deste Contrato. 
Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos 
fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93. 

Parágrafo Terceiro -- A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em 
caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93. 

CLi-\lJSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA COMUNICAÇÃO 

Parágrafo ÍJnico - As comunicações necessárias em razão deste Contrato devem ser feitas 
por escrito, e enviadas através de carta registrada, ou protocoladas na Prefeitura Municipal de 
Planalto, Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro, CEP: 85.750-000 -~ Planalto, Paraná. 

CLl\.lJSULA DÉCIMA SEGUNDA- SUBCONTRATAÇ.>\O 

Parágrafo Í:nico - Não será permitida a subcontratação total ou parcial para a ~~ução do 
objeto do presente contrato. : __ <- l e - --~ 
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MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
e-mail: planaltoêirline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

CL/\USlJLA DÉCIMA TERCEIRA - LEGISLAÇ.\O APLICÁ. VEL 

O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520, de 17 
de julho de 2002 e suas alterações, Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações, 
demais legislações aplicáveis e pelos preceitos de direito público, aplicando-se 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito 
privado. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº. 8.666/93, e dos princípios gerais de direito. 

CLr'\.llSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Capanema/Pk, para dirimir toda e qualquer questão oriunda 
deste instrumento, renunciando-se a outro por mais privilegiado que o seja. E por estarem de 
acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato em 02 (duas) vias de 
igual teor e para o mesmo efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelo 
CONTRATANTE, CONTRATADA e testemunhas. 

·-""":"<·~·~---·~~ <-,;._~ ..•. - ,' ,' 
MUNICIPIO ôE PLANALTO.. . 
INACIO JOSE WERLE 

Planalto, OI de agosto de 2018. 

( ·~ 

~ 

v 

CENTRO O ~\{MERCÍO: E .~ ~ 
MOVEIS E . 'IPATVIENTOS L TOA- lvfE 
RAFAEL SANTOLIN, 

.\ 
" 

TESTEMUNHAS 

.... :.-.\.-: : :..';" ,';· ! .. ,. .· -i~ . ··········-"'· .. :--.~~~-.· ·········· ~/ 

) . 

11 


	Page 1
	Titles
	ti ·�t1 J.·~ \ 
	·. I .v !fE , 
	r r" . ..JJº . .: .·· .--~-~ � ./. · " 
	' '# ' / �i f/\ ' ( I 1 .". 
	\i -t .j .. \. ·{,··· .-·".· 0 ., //··~ci i)'· � ~ , ·~.··.·, 
	\,\\"},,- ,~/·/!·,····· ... \j .IJ 

	Images
	Image 1


	Page 2
	Titles
	BELINKI & SOUZA LTDA. 
	propostas, onde foram consideradas como propostas válidas, consagrando-se 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6


	Page 3
	Titles
	J 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 4
	Titles
	i 
	~ 
	~ 

	Images
	Image 1


	Page 5
	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1
	Table 2


	Page 6
	Titles
	f 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7
	Image 8


	Page 7
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 8
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 9
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5

	Tables
	Table 1


	Page 10
	Titles
	UN 
	UN 
	·. \. \,.. ~· f°' .')-')// 
	.\c"\'-"'\'l.}J:;- J\ _ , 
	\Jv 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 11
	Titles
	l 
	\ 
	. \ 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 12
	Titles
	UN 
	7 .a? 1 / 
	. 12 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 13
	Titles
	UN 
	j\ 
	\ 
	K\ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5


	Page 14
	Titles
	\ 
	~ ~//. 
	\J .... /./ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 15
	Titles
	\ 
	f \ 
	\ \\J 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 16
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 17
	Titles
	iJ 
	~ 
	~ 
	� 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 18
	Titles
	UN 
	UN 
	'\ 
	;/-C(l~ 
	! 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6


	Page 19
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 20
	Titles
	\ '" 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 21
	Titles
	1 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1
	Table 2


	Page 22
	Titles
	\ \ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5

	Tables
	Table 1


	Page 23
	Titles
	\ 
	1 +". 
	1 \.' 
	.J C'.oY1t,_,,\U-4 J 'J 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 24
	Titles
	j 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 25
	Titles
	1 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7


	Page 26
	Titles
	\ 
	.,~ 

	Images
	Image 1

	Tables
	Table 1


	Page 27
	Titles
	UN 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 28
	Titles
	~~~~~~~~ 
	~ dtJ ,/ '~ 
	-'x..\>- ·.\...· \, ,1� 
	/ J C"\J ·y,u.- "~ · ', ·. ,: \1, 
	UN 
	UN 
	i 
	�/ 
	\ ' 
	'I 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 29
	Titles
	J \ 
	/1 
	vJ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 30
	Titles
	'\ 
	.J' ,) 

	Images
	Image 1

	Tables
	Table 1


	Page 31
	Titles
	/-p,o ··r1s-?// 
	2 
	UN 
	i,, .. , ... 
	1 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7
	Image 8

	Tables
	Table 1


	Page 32
	Titles
	f J 
	.> 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 33
	Titles
	J~ 
	,;n;'__/ i·~ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 34
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7
	Image 8

	Tables
	Table 1


	Page 35
	Titles
	. 
	r 
	; 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 36
	Images
	Image 1

	Tables
	Table 1


	Page 37
	Titles
	- "/<'u ','U~ .. 
	,,4 
	37 

	Images
	Image 1

	Tables
	Table 1


	Page 38
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 39
	Titles
	:~ 
	1 /1 
	39 

	Images
	Image 1

	Tables
	Table 1


	Page 40
	Titles
	40 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 41
	Titles
	·> 
	~ 

	Images
	Image 1

	Tables
	Table 1


	Page 42
	Titles
	\ 
	42 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 43
	Titles
	��� 
	-r 
	,, 
	43 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 44
	Titles
	Ir-{ (1 ) 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 45
	Images
	Image 1

	Tables
	Table 1


	Page 46
	Titles
	46 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 47
	Titles
	ira 
	/ 47 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 48
	Titles
	e. 
	n 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 49
	Titles
	.. ,,....., 
	49 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 50
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 51
	Titles
	j (f 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 52
	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 53
	Tables
	Table 1


	Page 54
	Titles
	54 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 55
	Titles
	55 
	/,',./ 
	. 
	( l 
	)' ,· .··· 
	ULl1J' 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 56
	Titles
	56 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 57
	Titles
	tl\ 
	1 57 

	Images
	Image 1

	Tables
	Table 1


	Page 58
	Titles
	58 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 59
	Images
	Image 1

	Tables
	Table 1


	Page 60
	Titles
	teo,1: 
	/ 60 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 61
	Images
	Image 1

	Tables
	Table 1


	Page 62
	Tables
	Table 1


	Page 63
	Titles
	63 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 64
	Titles
	/ 
	(~,\ 
	64 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 65
	Titles
	1 ···- \ 
	(' 
	J 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 66
	Titles
	l I 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 67
	Titles
	. \ 

	Images
	Image 1


	Page 68
	Titles
	68 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 69
	Titles
	,·..._·, \''-.> L. 
	69 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 70
	Titles
	UN 
	t 
	... ,,·· '1 
	'/ ;o 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 71
	Titles
	71 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 72
	Titles
	") 
	-. 

	Images
	Image 1

	Tables
	Table 1


	Page 73
	Titles
	~ 1l(1, 73 
	<:t r : 1 :J-( 

	Tables
	Table 1


	Page 74
	Titles
	' 
	. .-f!/r-rz,,. / 
	~. - ' '' 


	Page 75
	Titles
	, 
	� 
	///fxL{:: 
	·l~. 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 76
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 77
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 78
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 79
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 80
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5

	Tables
	Table 1


	Page 81
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 82
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5

	Tables
	Table 1


	Page 83
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	fk,(tTlU 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 84
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 85
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	e.( . ~ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 86
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 87
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 88
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 89
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6


	Page 90
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5

	Tables
	Table 1


	Page 91
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 92
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 93
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	10/YlJj 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 94
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	\~, 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 95
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	::r·:,{l yu_; 
	/ 
	' 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 96
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 97
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 98
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	tQ,YÚ) 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 99
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	~-1 ~a'YLC/ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 100
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5

	Tables
	Table 1


	Page 101
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	fi',! ~ N"J I' ; 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 102
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	.~. 
	, 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 103
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 104
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 105
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	.fe(t)lLJ 
	J 
	. -~·=.z:::: >~ '> 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 106
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 107
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	'. ... - ·Jjp, n /YLt) 
	' 
	·~~- 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 108
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 109
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 110
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 111
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 112
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	C-;,.1 .. '·,._. 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 113
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5

	Tables
	Table 1


	Page 114
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	~ (~,'{\ o-o à..C- 
	-~·t .. ~C, (l:YlQ,,1 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 115
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	;jz!Qr· 'l " / 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 116
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 117
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5

	Tables
	Table 1


	Page 118
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 119
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	·10 
	~/ ·J/Y':,-L,,: 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 120
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	/ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 121
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 122
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	f o. YlY 
	~-r-- .. 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 123
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 124
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 125
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 126
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 127
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 128
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 129
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	'1 '- -\._.... 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 130
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 131
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	J~' 
	f(tlU/ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 132
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 133
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	,fa,,u 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 134
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 135
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5

	Tables
	Table 1


	Page 136
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 137
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5

	Tables
	Table 1


	Page 138
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 139
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5

	Tables
	Table 1


	Page 140
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	r(, 
	\ ,C\/Yl,<, 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 141
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5

	Tables
	Table 1


	Page 142
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	,,,... 
	,0,)1J./ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5

	Tables
	Table 1


	Page 143
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 144
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 145
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	',)l"'-;'f\ ~'0 Ó V- 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 146
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	cp~lt JlL/ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 147
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	.,fcví'L' 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 148
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 149
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 150
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	1I(l yu._, 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 151
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	-, 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 152
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 153
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 154
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5


	Page 155
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	1f{11U/ 
	j 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 156
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 157
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6

	Tables
	Table 1


	Page 158
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	7 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 159
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 160
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 161
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 162
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	,(l.Ji// 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 163
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 164
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	=: 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 165
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 166
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 167
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 168
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	,r-Jta ru.- 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 169
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	']. . J~ . !"'a /'""LA 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 170
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 171
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 172
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 173
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 174
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 175
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 176
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 177
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	r-: 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 178
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 179
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 180
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 181
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 182
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 183
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 184
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 185
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 186
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 187
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 188
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	.j 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 189
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6


	Page 190
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 191
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	j\,\_;~ Úi'f) o,o, 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 192
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	.-fi,a/:n~/ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 193
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 194
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	" 
	-1t~~ os~clo,._/ 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 195
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 196
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 197
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 198
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5


	Page 199
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	iw\"OJ~·~,~ 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 200
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 201
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 202
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	= 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 203
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	iC~ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 204
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	--1- . . .') i . 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 205
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 206
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 207
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	·~ 

	Images
	Image 1

	Tables
	Table 1


	Page 208
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	.r/J.', r-. rv"1 '! / 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 209
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 210
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	.·/1:.~ct 'n.: 
	j 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 211
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 212
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 213
	Titles
	MUNICJPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	.. ~f_ ~; __ ' íJ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 214
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	·t. t 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 215
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	l,._.···. (~---. n_ _ ' .. >--1 .-, / 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 216
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 217
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	r: 
	d_-.-1 .. _·-.' 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 218
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5

	Tables
	Table 1


	Page 219
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	u 
	'v-?·,) 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 220
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 221
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 222
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 223
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	(jfD<rU / 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 224
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 225
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6


	Page 226
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	16 
	- 
	r=: 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 227
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	'{,(º 
	,i'\J\(\ OJ'<\ ~ 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 228
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 229
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	. ·,_.) 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 230
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 231
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 232
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 233
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 234
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	C{f_,a 
	,it~"'f\OJY\ d c::,.___'ji 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 235
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	,1f/ct-nV 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 236
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 237
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 238
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 239
	Titles
	A,1UNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 240
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	.i:« YLL / 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 241
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	. 
	jccuYJ~/ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 242
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	.-~ 
	~~ 
	', 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 243
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	fecvtu , 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 244
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	·-r··~ .0/Y\ .. C/ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 245
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 246
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 247
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 248
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	'feaTLt . 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 249
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 250
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 251
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	'r0'"'·\j·, v..}f\G~_ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 252
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 253
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	=: 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 254
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 255
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	. '3 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 256
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	r··. \._."\; - \,,, ,._ - x.> --- 
	~'f\c..:,,c\-°'-S. \~?f'- 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 257
	Page 258
	Page 259
	Page 260
	Page 261
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1

	Tables
	Table 1


	Page 262
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1

	Tables
	Table 1


	Page 263
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	., 
	r~r4 
	j 
	I' 
	1º5 
	"\.__.,.·\ 
	3 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 264
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	s 
	111' 
	1 1: 
	13 
	lc 
	lm 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 265
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANA. 
	CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇJ\O. 
	CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL 
	CONTRATUAL.. ( \./ '-.\ - 
	L i -- \ s 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 266
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1


	Page 267
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	i. \..,, 
	,··· ' 

	Images
	Image 1


	Page 268
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1


	Page 269
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1


	Page 270
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 -Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	\_ ~ 
	. 
	- 

	Images
	Image 1


	Page 271
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	...... e: ;' .. -~· ?: . 

	Images
	Image 1


	Page 272
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1

	Tables
	Table 1


	Page 273
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1

	Tables
	Table 1


	Page 274
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	\._\- 
	1 
	~ _ _, 
	3 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 275
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1

	Tables
	Table 1


	Page 276
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	1- 
	l 
	[:@TA 
	1 
	CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECliÇAO. 
	CL.ÁUSlJLA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 277
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1


	Page 278
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1


	Page 279
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 

	Images
	Image 1


	Page 280
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	. ' \ 

	Images
	Image 1


	Page 281
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	- ' 

	Images
	Image 1


	Page 282
	Titles
	MUNICIPIO DE PLANALTO 
	Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
	Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
	PLANALTO - PARANÁ 
	( ·~ 

	Images
	Image 1



