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Produto/especificação técnica

l NI)

Aparelho celular tipo SmartPhone, com as seguintes
características mínimas, dual chip, processador octa-core, com
armazenamento mínimo de 128Gb e memória de no mínimo
4Gb, compatível com rede 4G, tela de no mínimo 6.5 polegadas,
conjunto de câmeras frontal e traseira, leitor de digitais,
compatível com sistema operacional Android 10, bateria de
4.500mAh, homologado pela ANATEL. Para cada aparelho
celular fornecido, deverá ser fornecido o Kit composto dos
seguintes itens: Carregador Rápido; Fone de ouvido; Película UND
protetora pra Tela com características anti-impacto, de vidro
temperado 3D com bordas com curvatura apropriada pra o
modelo especifico do aparelho ofertado, totalmente transparente
e de ótima qualidade não instalada no aparelho; Capa protetora
pra o aparelho com características anti-impacto, feito de material
TPU/Silicone, design Air Bag contra choque e queda, com
cantos reforçados, furos exatos, antiderrapante, flexível, total
transparente não instalada no aparelho.
,
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30

R$ 2.166,16

R$ 64.984,80

Aparelho de ar condicionado hi-wall tipo splitcapacidade de
refrigeração de 12.000 btus;cor branco; Ence a;vazão de ar no
2 mínimo 500 m3/h; Controle remoto; Termostato digital;filtro UND
lavável, Voltagem: 220 v.condesandor de cobre- de 0 a 1,5
metros entre evaporadora e a condensadora.

IS

R$ 2.330,33

R$ 34.954,95

3

Aparelho de ar condicionado hi-wall tipo split; capacidade de
refrigeração de 18.000 btus;cor branco; Ence a;vazao de ar no
minimo 500 m3/h; Controle remoto; Termostato digitakfiltro UND
lavável, Voltagem: 220 v.condesandor de cobre- de 0 a 1,5
metros entre evaporadora e a condensadora.

40

R$ 2.841,56

R$ 113.662,40

4

Armário de ago com 02 portas e 04 prateleiras — armário de aço,
com duas portas, Reforços internos tipo 8mega, Puxador na
própria porta no sentido vertical, com acabamento em pvc, na cor
grafite, 04 prateleiras fixas, com 10 vãos em cada fechadura
UND
cilíndrica com chave tipo vale. Estrutura confeccionada em
chapa n° 24 (0,60mm), E n° 26 (0,45mm). capacidade para 50
pastas az. Com medidas externas mínimas de 1980mm de altura,
900mm de largura e 400mm de profundidade, na cor cinza.

6

16 1 516.67

R$ 9.100,02

5

Balança de piso móvel -display digital, Coluna com alça para
movimentação e capacidade de 300kg, L(m) 0,50; C(m) 0,70; H UND
(m) 1,40 e potência de bateria interna.

I

R$ I 4007))

R$ 1.406,70

10

R$ 935,92

R$ 9.359,20

O

Bebedouro coluna para galão, Cor branca, Agua gelada e natural,
Mínimo 2,81ts de Agua gelada por hora, Bandeja de água
removível, compatível com galões de 10 a 20 litros, 02 torneiras, UND
Voltagem 110v, Certificação do Inmetro, Manual em português,
Garantia minima 12 meses.
•

7

Bebedouro industrial 100 litros sendo: Gabinete em aço inox
304 protegido com pvc, Reservatório em polietileno, Capacidade
de100 litros de água gelada, 3 torneiras copo, Unidade UND
condensadora com baixos níveis de ruído e consumo elétrico.
Voltagem 110v, Garantia minima 12 meses.

4

R$ 2.803,90

RS 11 215.60

8

Bebedouro industrial 200 litros sendo: Gabinete em aço inox
304 protegido com pvc, Reservatório em polietileno, Capacidade
de 50 litros de Agua gelada, 4 torneiras copo -compressor,
UND
Termostato com regulagem, Filtro. Ps: E necessário que para
cada bebedouro tenha entrada com cano de 1/2 uma saída de
água com cano 3/4.110v.

6

R$ 3.069,99

R$ 18 419,94

9

Bebedouro industrial 50 litros sendo: Gabinete em aço inox 304
protegido com pvc, Reservatório em polietileno, Capacidade de
50 litros de água gelada, 2 torneiras copo -compressor, UND
Termostato com regulagem, Filtro. Ps: E necessário que para
cada bebedouro tenha entrada com cano de 1/2 uma saída de
Agua com cano 3/4.110v.

6

R$ 1.848,52

R$ 11.091,12

10

Cadeira executiva giratória c/ rodízio- espuma injetada- base
giratória com capa protetora- base i gás com sistema back system
(bkg) com 02 alavancas de regulagem- regulagem de inclinação e
altura do encosto- braços sl com regulagem de altura, Do assento
UND
e do encosto possibilitando travar em várias posições inclinadascontra capa protetora em polipropileno no assento e encosto revestimento em tecido em polipropileno - assento e encosto com
curvaturas ergonômicas, Dimensões: 122x700x450.

30

121; 1 176,00

R$ 35.280,00

4

R$ 2.721,93

R$ 10.887,72

-r
___)

R$ 3.537,52

R$ 77.825,44

i ,
. )(

R$ 3 537,52

R$ 28.300,16

11

Caixa de som amplificada-voltagem: Bivolt automático; potência:
1.000 w;frequência: 100-10k hz;sensibilidade: 92 db + 3 db;
UND
Impedfincia: 4 ohms; Conexões: Bt / aux / usb / sd / frn / p10 / xis

12

Computador completo (gabinete, Monitor, Teclado e mouse) com
processador intel core i5, Memória ram de 8 gigabytes e hd de 2
UND
terabytes. Monitor de 19.5 polegadas led. Teclado e mouse usb.
COTA DE 75% AMPLA COMPETIÇÃO

13

Computador completo (gabinete, Monitor, Teclado e mouse) com
processador intel core i5, Memória ram de 8 gigabytes e hd de 2
UND
terabytes. Monitor de 19.5 polegadas led. Teclado e mouse usb.
COTA DE 25% EXCLUSIVA ME E EPP

14

Estabilizador potência de 500 va; Bivolt automático: Tensão
nominal de entrada 115/127/220v— e saída 115v— Filtro de linha UND
'memo.

6

R$ 279,80

R$ 1.678,80

15

Estante de aço 1,98x0,92x0,40m chapa26,06 bandeja estante
desmontável de aço,aberta nos fundos elaterais ,com 06
prateleiras (bandejas) com regulagens de altura, Com as
seguintes dimensões aproximadas: 1,98 metros de altur x 0,92
metros de largura x 0,40 metros de profundidade, Chapas de aço
UND
com reforço, Obedecendo as espessuras, Corpo e prateleiras de
0,45mm (chapan°.26), As colunas em perfil"1"de 30x30
milímetros, As folhas de ago terão tratamento antiferrugem.
Acabamento em pintura eletrostática, Pó-epoxi na cor cinza
Prazo de garantia: Mínimo de 12 meses.

4

R$ 594,98

R$ 2.379,92

16

Fogão industrial - 2 bocas com forno, Grelhas em ferro fundido,
Registro de baixa pressão cromado, 1 queimador simples, 1
queimador duplo, Forno revestido com lã de vidro (interno), UND
Bandeja coletora de resíduos, Tipo de gás glp. Garantia minima
do fornecedor 12meses.

8

R$ 1.170,50

R$ 9.364,00

17

Fogão industrial, 06 bocas, Com forno alimentação a Os; Forno
embutido; 06 (seis) bocas, Sendo 03 (três) com queimadores
duplos e 03 (três) com queimadores simples, Com tamanho
aproximado de 30x30cm;grelhas redondas produzidas em ferro
fundido; Forno com isolamento térmico em IA de rocha, 02 UND
(duas) grelhas com limitador, Visor de vidro; Com espalha
chamas do queimador central em cobre; Bandeja coletora de
resíduos; Medidas aproximadas: 80 x 109 x 83 cm; Peso
aproximado de 80kg, Variação para mais ou para menos.

4

R$ 2.519,91

R$ 10.079,64

18

Freezer tipo horizontal com duas portas,fechadura com chave de
segurança que permite o travamento do freezer; Cap. Minima:
500 Its. Tensão (110v), Cor branca; Dreno de degelo; Função
refrigerador; Gabinete interno em aço galvanizado; Grades UND
removivéis; Congelamento rápido; Rodizios, Controle de
temperatura; Consumo (kw/h) - selo procel padrão de consumo a
, Certificação inmetro; E garantia minima de I ano.

6

R$ 3.421,48

R$ 20.528,88

19

Freezer tipo horizontal com uma porta,fechadura com chave de
segurança que permite o travamento do freezer; Cap. Minima:
309 Its. Tensão (110v), Cor branca; Dreno de degelo; Função
refrigerador; Gabinete interno em aço galvanizado; Grades UND
removivéis; Congelamento rápido; Rodízios, Controle de
temperatura; Consumo (kw/h) - selo procel padrão de consumo a
; Certificação inmetro; E garantia minima de 1 ano.

6

R$2.585,21

R$ 15.511,26

20

Impressora multifuncional laser monocromática, duplex: Sim.
Tecnologia de impressão: Laser memória padrão: 32 mb,
Memória opcional: Não, Velocidade maxima em preto (ppm): 30
ppm, Resolução (maxima) em dpi: 2400 x 600 dpi, Capacidade
UN D
.
da bandeja de papel: 250 folhas, Emulação: Pc16 & br-scnpt3,
Volume máximo de ciclo mensal: 10.000 páginas. Modelo:
Brother dcp-12540dw. COTA DE 75% AMPLA
COMPETIÇÃO

-y___-,

R$ 2.889,67

R$ 63.572,74

21

Impressora multifuncional laser monocromática, duplex: Sim,
Tecnologia de impressão: Laser memória padrão: 32 mb,
Memória opcional: Não, Velocidade máxima em preto (ppm): 30
ppm, Resolução (máxima) em dpi: 2400 x 600 dpi, Capacidade
UND
da bandeja de papel: 250 folhas, Emulação: PcI6 & br-script3,
Volume máximo de ciclo mensal: 10.000 páginas. Modelo:
Brother dcp-12540dw. COTA DE 25% EXCLUSIVA ME E
EPP

4

R$ 2.889,67

R$ 23.117,36

22

Impressora multifuncional colorida com tanque de tinta, Usb,
Wireless, Imprime, Digitaliza e cópia. Capacidade de entrada de
UND
papel para 100 páginas e com resolução de impressão de 5760 x
1440. Modelo: Multifuncional epson 16191

IS

R$ 3.269,33

R$ 49.039,95

23

Liquidificador modelo doméstico, com capacidade de 02 litros,
na cor alumínio, Revestimento do motor em plástico de alto
impacto, Copo plástico transparente e graduado, com no mínimo UND
03 (três) velocidades, Sistema pulsar, Potencia minima 350 w,
Tensão 127volts.

6

R$ 161,50

R$ 969,00

.—)"

24

Liquidificador industrial: Material em no inox, Gabinete em aço
inox, Corpo e copo em inox, Capacidade para 6 litros, Copo
resistente a altas temperaturas, Copo monobloco, sem solda em UND
ago inox, Sistema de segurança pés anti-deslizante, Voltagem
220v, potência 665w, certificado pelo Inmetro, Garantia: 1 ano

6

RS 1.535,40

R$ 9.212,40

25

Longarinas de 03 lugares, Tipo diretor com braços, Estrutura em
aço 50/30, 03 pernas com 02 colunas cada, Tratamento
antiferruginoso, Pintura epoxi na cor preta e ponteiras na mesma
cor, Assento anatomicos, Tipo diretor espaldar medio, Nas
seguintes dimensoes assento 500 x 470mm (larg x prof),
63mmde espessura, Encosto 460 x 480mm (larg x alt), Com
UND
50mm de espessura, Em compensado e espuma injetada
revestido em tecido poliester azul escuro ou verde escuro, Fundo
do encosto revestido em couro sintetico, Bordas emborrachadas
na cor preta, Encosto fixo a estrutura por meio de chapa de no
com pintura epoxi preta fixa por solda, Com 04 braços fixos, Ou
equivalente ou de qualidade superior.

4

R$ 942,50

16 3 770.00

26

Mesa para computador em mdf 15 mm e duratree 2,5 mm, Com
espaço para impressora, Espaço lateral para monitor de até 19',
Espaço inferior central para teclado e mouse com corrediças
metálicas, Ao lado inferior, Espaço para gabinete, Na parte UND
superior Ao lado do monitor espaço para revistas e cd's ou
dvd's. Largura: 1,045m. Altura: 1,325m, Profundidade: 0,45.
Cor: Cinza

3

R$ 654,33

R$ 1.962,99

27

Mesa para escritório em 1 com 2 gavetas confeccionada em
mdpl 5mm melaminico bp no tampo e saia com acabamento em
perfil 180° cinza. Pd metálico confeccionado em tubo UND
20x30x1,20mm e 20x58x1,20mm com tratamento antiferrugem
e pintura a p6 epoxi. Dimensão: 1400x1400x600x750mm.

6

RS 1.093,27

R$ 6.559,62

28

Mesas para escritório contendo duas gavetas. Material: Estrutura
em aço carbono e tampo em mdf. Altura: 76 cm. Largura: 150 UND
cm. Profundidade: 58 cm.

20

R$ 609,17

RS 12.183,40

29

Microfone com fio: Profissional com fio de no mínimo 10 mts
UND
com conexão xlr.

1
_

RS 311,48

R$ 622 .96

30

Microfone: Microfone sem fio, Receptor 1200-uhf frequência de
trabalho: Uhf 614 a 698 mhz. Oscilador controlado a cristal
estabilidade: = +/- 10 ppm sensibilidade: = 5dbuv
(s/n=20db)máximo desvio de frequência: 50hzrelação
UND
sinal/ruído: > 98 db th.d.:rejeição de imagem: 80 db típico
rejeição de espúrios: 80 db típico resposta de frequência: 40 hz a
18 khzalimentagdo: Dc, 0.3a, 12v dc(transmissor) microfone xluhf

._")

RS 503.40

R$ 1.006,80

31

Nobreak bivolt automático, Saida 115v - potência (va) 2200,
Partida a frio battery saver carregador inteligente estabilizador e UND
filtro de linha inclusos.

10

R$ 1.217,93

16 12 179.30

32

Notebook com tela de 15.6 polegadas, Preto, Windows 10, Com
processador intel core i5, Memória ram de 8 gigabytes e hd de 1 UND
terabyte.

S

R$ 4.683,67

R$ 23.418,35

33

Notebook com tela de 15.6 polegadas, Preto, Windows 10, Com
processador intel core i7, Memória ram de 16 gigabytes e hd de 1 UND
terabyte.

3

R$ 7.484,43

R$ 22.453,29

34

Projetor de video portátil com 3.300 liimens, Contraste de 15000,
Com projeção frontal, Traseira e teto: 1 svga (800 x 600 pixels), UND
1 hdmi, 2 usb, 1 vga, 1 rca e bivolt. Modelo de referência:
Projetor portátil epson power lite s39 vi 1h854024 3.300 !amens

6

R$ 4.255,78

R$ 25.534,68

35

Quadro branco escolar com moldura em aluminio 200x120cm
material cantoneiras: Plásticas, Material tampo: Fibra de madeira.
Material chapa: Fibra de madeira,cor: Branco acabamento: UND
Brilhante, Formato cantoneiras: Arredondadas, Com porta
caneta/apagador.

30

R$ 303,60

R$ 9.108,00

36

Quadro branco escolar com moldura em aluminio 300x120cm
material cantoneiras: Plásticas, Material tampo: Fibra de madeira.
Material chapa: Fibra de madeira,cor: Branco acabamento: UND
Brilhante, Formato cantoneiras: Arredondadas, Com porta
caneta/apagador.

30

16 57736

R$ 17.320,80

37

Refrigerador frostfree 3001 —linha branca; Refrigerador vertical,
voltagem 110 v (conforme demanda). 0 refrigerador deverá
possuir certificação inmetro apresentando classificação
energética "a", Capacidade total (volume interno): Minima de
300 litros, Na cor branca.com uma (01) porta.prateleiras da
porta e cestos plásticos, Removíveis e reguláveis. Gaveta UND
plástica para acondicionamento de frutas, Verduras e legumes.
Prateleira e/ou gaveta plástica no compartimento do freezer.
Formas para gelo no compartimento do freezer. Sistema de
controle de temperatura por meio de termostato ajustivel.tensdo
110 v, Garantia minima 12 meses.

4

R$ 2.197,60

R$ 8.790,40

38

Refrigerador duplex frost fress 4451ts cor branca, 110v, Duas
portas (refrigerador e freezer), Capacidade total de
UND
armazenamento de no mínimo 4451ts, Classe a/selo procel,
Garantia do fabricante de no mínimo, 12 meses.

1

R$ 4.207,34

R$ 12 622,02

39

Roteador wireless. Configurações mínimas; Suporte para a
tecnologia mydlink, Controle de usuários e quais sites eles estão
acessando; Velocidade de 300mbps; Radiofrequência de
operação -2.4 ghz, Dois firewalls ativos para maios proteção UND
spi e nat; Função wds e wda+ap, "controle avançado de pais";
Suporte a tecnologias de upnp, Ddns e wps; Protocolos de rede
ipv4.

6

R$ 288,10

R$ 1.728,60

40

Televisor: Smart tv led, full hd, 50 polegadas, com hdmi, Usb e
UND
conversor digital integrado.

6

R$ 3.146,24

R$ 18.877,44

41

Ventilador de parede de 127 v/ 220 v, Com suporte e acessórios
para fixação em parede, Com grade protetora de helices e
presilhas, Chave liga e desliga e controle de velocidade, Módulo
giratório, Modelo 60 cm,Grade 600 mm, Hélice 505mm, UND
Frequência 60hz, Potência 160w, Corrente a, Consumo kmh
0,16, Rotação 1410, Obs: Hélice 3 pis injeta em polipropileno,
Controle de velocidade rotativo e grade arame.

60

R$ 306,00

R$ 18.360,00

.:

42

SWITCH 16 PORTAS Padrões e Protocolos: - IEEE 802.31,
IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab ,IEEE 802.3x Interface: - 16 portas
RJ45 com Auto Negociação 10/100/1000 Mbps (Auto MDI /
MDIX) Midia de rede: - 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5
(máximo 100m) - EIA/TIA-568 1000 STP (máximo 100m) - 100
Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m) - EIA/TIA568 1000 STP (máximo 100m) - 1000 Base-T: UTP cabo
categoria 5, 5e cable (maximum 100m) Fonte de Alimentação: 100-240VAC, 50/60Hz Desempenho: - Capacidade de
Comutação: 32 Gbps - Taxa de Encaminhamento de Pacotes:
23.8 Mpps - Tabela de Endereços MAC: 8K - Jumbo Frame: UND
1 OKB - Método de Transferência: Armazena e Encaminha
Recursos: - Suporta controle de fluxo IEEE 802.3x para modo
Full Duplex e backpressure para o modo half duplex Arquitetura de encaminhamento sem bloqueio que encaminha e
filtra os pacotes em plena velocidade a cabo com uma vazão
máxima - Capacidade de comutação de 32Gbps - AutoMDUMDIX elimina a necessidade de cabos cruzados - Suporta
auto-aprendizagem de MAC address e seu auto-envelhecimento Esquema de encaminhamento que armazena e encaminha Portas de Auto-negociação proporcionam uma integração int

I
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