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ANEXO VII
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS – POR UNIDADE
Conforme já previsto no item VII (Da Remuneração e dos Recursos Financeiros) do
ANEXO I (Termo de Referência) do presente Edital, logo que firmada a parceria entre
Poder Público Municipal e OS vencedora do certame para gerir nova unidade, será
inicialmente realizado um repasse único de incentivo à contratada, destinado a viabilizar a
implantação do novo Centro de Educação Infantil, consistindo na aquisição de bens móveis
e equipamentos que serão necessários para o adequado desenvolvimento das ações, de
acordo com necessidade específica da natureza do contrato.
Com efeito, após a realização da aquisição destes bens móveis e equipamentos, a OS
deverá então realizar a formal prestação de contas à Secretaria Municipal da Educação,
que se encarregará ainda de proceder, posteriormente e em tempo hábil, com a
patrimonialização dos bens adquiridos, uma vez que os mesmos se tornarão parte
integrante do patrimônio da municipalidade, ficando pois cedidos à OS para a atividade fim
do contrato, pelo tempo em que perdurar a parceria.
Desta forma, visando se manter uma uniformalização e, consequentemente, a mesma
qualidade dos bens móveis que serão utilizados em todas as novas unidades do município,
as aquisições destes equipamentos deverão observar, necessariamente, a descrição
padrão já existente e utilizada pelo município, devidamente expressa neste anexo.
Outrossim, informa-se ainda na relação individualizada de cada uma das unidades um
valor médio padrão aferido por cada item em pesquisas recentes de preços de mercado,
com sua consequente valoração final totalizada, a qual visa dar embasamento para se
estabelecer o valor do repasse único de incentivo à contratada, de acordo com cada uma
das unidades, logo no início da vigência contratual.
Por fim, segue então pormenorizado abaixo as informações necessárias, divididas em dois
tópicos, sendo o primeiro uma relação geral pertinente ao descritivo técnico de todos os
itens que se farão necessários, e o segundo uma relação individualizada da necessidade
de aquisição conforme cada uma das unidade, de acordo com sua estrutura física predial.
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01 – DESCRITIVO TÉCNICO PADRÃO DOS BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS:
Armário aço 2 portas, 5 prateleiras 500
- Composição: Confeccionado em aço SAE 1010/1020 com todas as peças soldadas,
formando uma peça única. O armário não deverá conter respingos de solda, arestas
cortantes, cantos agudos ou quaisquer imperfeições que possam ferir ou danificar objetos,
pessoas ou vestuários. Tratamento antiferruginoso
- Cor: Pintura eletrostática em epóxi-pó, cor Bege.
- Corpo e portas em chapa 22 (0,75 mm).
- Prateleiras: Prateleiras e reforço das portas em chapa 20 (0,9 mm). Com dobras duplas
nos bordos da frente e fundo.
- Base: Base em chapa 18 (1,25 mm), soldada ao corpo c/ dobras duplas em todo o
perímetro
- Dobradiças: Dobradiças em chapa 14 (1,9 mm). - Dobradiças c/ no mín. 75 mm de altura.
Três unidades por porta, soldadas.
- Cinco prateleiras: Uma prateleira fixa e Quatro removíveis e ajustáveis através de
cremalheiras - cujos encaixes devem ter distância máxima de 100 mm.
- Fechadura: Fechadura de, no mínimo, 04 pinos com maçaneta e canopla metálicas,
cromadas ou niqueladas, com travamento pelo sistema cremona. Chave duplicata presa à
maçaneta correspondente.
- Sapatas niveladoras em nylon.
- Portas c/ dobras duplas em todo o perímetro. Os reforços das portas devem ser soldados
às mesmas c/ um mín. de 09 pontos de solda para cada porta, espaçados uniformemente.
- As junções das chapas nos cantos das portas devem receber preenchimento c/ solda.
- Rebater a 180° a dobra interna das portas, no lado de fixação das dobradiças.
- Furos ou parafusos não devem ser visíveis do lado externo.
- Medidas:
- Medida total do armário: aproximadamente 500 X 1200 X 1980 mm (Profundidade X
Largura X Altura).
- Garantia mínima: 12 meses.
- Embalagem: Papelão ondulado, manta de polietileno expandido ou lâminas de plástico
bolha, de gramatura adequada às características do produto, de modo a proteger contra
danos no transporte e manuseio.
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- Fixação por meio de fita adesiva complementada por cordões de sisal ou ráfia.
- Calçar prateleiras de forma a evitar que batam durante o transporte.

Armário aço roupeiro 12 divisões 420 (P) x 930 (L) x 1975 (H) mm - Bege – CPM
- Composição: Confeccionado em aço SAE 1010/1020 com todas as peças soldadas,
formando uma peça única.
- Roupeiro de 12 divisões com pitões para cadeado.
- O armário não deverá conter respingos de solda, arestas cortantes, cantos agudos ou
quaisquer imperfeições que possam ferir ou danificar objetos, pessoas ou vestuários;
- Tratamento antiferruginoso;
- Cor: Pintura eletrostática em epóxi-pó, cor Bege;
- Corpo, portas, laterais, divisórias, tampo e fundo em chapa 22 (0,75 mm);
- Base: Base em chapa 18 (1,25 mm), soldada ao corpo com dobras duplas em todo o
perímetro;
- Dobradiças: Duas dobradiças em chapa 14 (1,9 mm), soldadas, por porta, sendo
impossível retirar os pinos com esta fechada;
- Ventilação: deve possuir em cada porta no mínimo uma veneziana com, pelo menos,
cinco aberturas para ventilação;
- Identificação: deverá possuir uma porta-etiqueta de no mínimo 70 X 40 mm destinado à
identificação do usuário;
- Em cada divisão deverá ser fixado, no mínimo, um gancho;
- Portas com dobras duplas em todo o perímetro;
- As junções das chapas nos cantos das portas devem receber preenchimento com solda;
- Furos ou parafusos não devem ser visíveis do lado externo;
- Medidas:
- Medida total do armário: aproximadamente 420 X 930 X 1975 mm (Profundidade X
Largura X Altura);
- Garantia mínima: 12 meses;
- Embalagem: Papelão ondulado, manta de polietileno expandido ou lâminas de plástico
bolha, de gramatura adequada às características do produto, de modo a proteger contra
danos no transporte e manuseio;
- Fixação por meio de fita adesiva complementada por cordões de sisal ou ráfia.
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Armário baixo 02 prateleiras 800(L) X 500(P) X 740(A) mm – abdul – CPM
- Composição: Confeccionado em MDF, ou MDP, revestido nas duas faces em laminado
melamínico de baixa pressão com 18 mm de espessura mínima. Acabamento em perfil de
poliestireno de 02 mm de espessura mínima colado com o sistema hot melt e
arredondamento da base superior c/ raio de 03 mm. Tampo de 25 mm de espessura,
mínima, fixado ao corpo através de parafusos e buchas metálicas.
- Cor do laminado e do perfil: Abdul.
- Fechadura frontal produzida em aço para travamento das portas com chave
escamoteável.
- Dobradiças zincadas com ângulo de 270º de abertura.
- Sapatas niveladoras de altura.
- Duas prateleiras: Uma prateleira fixa e uma prateleira regulável de 18 mm de espessura.
- Medidas Aproximadas:
- Medida total do armário: 800 X 500 X 740 mm (Largura X Profundidade X Altura).
- Garantia mínima: 12 meses.
- Referência: Rivera linha L30, AlberFlex linha M450, Marelli linha sistema Z ou Similar.

Armário médio 03 prateleiras 800(L) x 500(P) x 1100(A) mm - Abdul – CPM
- Composição: Confeccionado em MDF, ou MDP, revestido nas duas faces em laminado
melamínico de baixa pressão com 18 mm de espessura mínima. Acabamento em perfil de
poliestireno de 02 mm de espessura mínima colado com o sistema hot melt e
arredondamento da base superior c/ raio de 03 mm. Tampo de 25 mm de espessura,
mínima, fixado ao corpo através de parafusos e buchas metálicas.
- Cor do laminado e do perfil: Abdul.
- Fechadura frontal produzida em aço para travamento das portas com chave
escamoteável.
- Dobradiças zincadas com ângulo de 270º de abertura.
- Sapatas niveladoras de altura.
- Três prateleiras: Uma prateleira fixa e duas prateleiras reguláveis de 18 mm de
espessura.
- Medidas aproximadas:
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- Medida total do armário: 800 X 500 X 1100 mm (Largura X Profundidade X Altura).
- Garantia mínima: 12 meses.
- Referência: Rivera linha L30, AlberFlex linha M450, Marelli linha sistema Z ou Similar.

Arquivo aço p/ pasta suspensa c/ 4 gavetas 710(P) x 470(L) x 1335(A) mm – Bege
Descrição:
- Arquivo de aço para pastas suspensas, de 1335 mm de altura, com 4 gavetas, montadas
sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total.
Constituintes:
- Chapa de aço SAE 1010/1020.
- Corpo e estrutura interna em chapa 22 (0,75mm).
- Gavetas em chapa 24 (0,60mm).
- Trilhos telescópicos e guias em chapa 16 (1,50mm).
- Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm).
- Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm).
- Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm.
- Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo
das gavetas.
- Chaves em duplicata.
- Gavetas dotadas de corrediças providas de rolamentos de aço estampado Ø= 25mm / e=
10mm em número de oito por gaveta.
- Sapatas niveladoras com rosca UNC de 3/8, em nylon natural.
Processos de fabricação
- Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma
estrutura única.
- Todas as partes metálicas devem receber tratamento anti-ferruginoso, eliminar rebarbas,
respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos, com acabamento na cor
BEGE e receber tratamento que abrange desengraxe a quente por imersão em
desengraxante alcalino e biodegradavel na temperatura de 90 graus e pré-tratamento de
fosfato de zinco (decapagem e fosfatizacao) a fim de constituir um substrato seguro para
aplicação de pintura eletrostática epóxi a pó c/polimerização em estufa na temperatura de
aprox. 210 graus.
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- Prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento.
- Base com dobras duplas, 1ª dobra - mínimo 20mm. 2ª dobra - mínimo 15mm, soldada ao
corpo com um mínimo de 10 pontos de solda espaçados uniformemente.
- Furos ou parafusos não devem ser visíveis do lado externo.
- A estrutura interna deve ser unida ao corpo do arquivo por meio de solda a ponto. Os
pontos devem ter espaçamento máximo de 40cm entre si.
- Os batentes horizontais e verticais devem ser unidos por meio de solda de tal forma que
se configure uma única estrutura com o desaparecimento das emendas.
- As gavetas devem ser dotadas de contra-chapa na sua parte frontal ao longo de toda a
extensão da peça.
- Os parafusos de fixação dos puxadores devem atravessar a chapa e a contra-chapa da
parte frontal da gaveta.
- Profundidade da gaveta - mínima útil = 620mm.
Pintura: Tinta a Epóxi pó eletrostática BEGE.
Medidas aproximadas: 710 X 470 X 1335 MM (Profundidade X Largura X Altura).
Embalagem: Papelão ondulado, manta de polietileno expandido ou lâminas de plástico
bolha, de gramatura adequada às características do produto, de modo a proteger contra
danos no transporte e manuseio;
- Fixação por meio de fita adesiva complementada por cordões de sisal ou ráfia.
Garantia mínima: 12 meses.

Bebedouro de pressão conjugado 60 L/H
- Certificação INMETRO.
- Conformidade com a ABNT 13972 - Bebedouros com refrigeração mecânica incorporada
ou substituições.
- Capacidade de refrigeração mínima: 04 l/h.
- Gabinete e tampo em aço inox.
- Cuba em aço inox com serpentina externa.
- Torneira para copo e borbulhador em latão.
- Tipo do filtro: Carvão impregnado com prata.
- Capacidade de vazão aproximada: 60 l/h.
- Alimentação: Bivolt ou 110 volts.
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- Medidas aproximadas: 320 X 320 X 920 X 630 mm (Profundidade X Largura X Altura do
bebedouro maior X Altura do bebedouro menor).
- Instalação conforme edital.
- Garantia mínima: 12 meses.

Cadeira de refeição p/ bebês (até 18 kg)
- Assento, encosto e laterais acolchoadas em plástico laminado.
- Com bandeja e apoio para os pés.
- Estrutura tubular em aço inox.
- Dobrável.
- Provido de cinto de segurança de 5 pontos.
- Medidas Aproximadas: 560 X 680 X 1050 (Profundidade X Largura X Altura).
- Capacidade Máxima: 18 Kg.
- Referência: Galzerano, Burigotto, Hercules ou Similar.

Cadeira fixa espaldar médio - Azul marinho – CPM
- Descrição: Cadeira fixa com assento e espaldar separado de tamanho médio, montados
internamente com compensado de madeira de 10,5mm espessura. Espuma de poliuretano
de 40mm de espessura média e densidade entre 50 a 55 kg/m3. Acabamento em capa de
polipropileno injetado texturizado e bordas arredondadas, sem uso de perfil de PVC;
- Estrutura: Fixa contínua em tubo de aço de 25,40mm de diâmetro e 2,25 mm de
espessura e placa do assento em aço de 3,00mm com superfície pintada e sapatas
envolventes de polipropileno;
Apoia-braço fixo de formato curvo fechado, com alma de aço estrutural e revestido em
poliuretano texturizado, macio e de alta resistência ao rasgo;
- Pintura: Epóxi pó cor Preta;
- Medidas aproximadas: Assento: 460 X 460 mm (largura x profundidade);
Encosto: 400 X 350 mm (largura x altura);
- Revestimento: Tecido Panamá 100% Poliester - na cor AZUL MARINHO;
- Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação;
- Referência: Flexform linha Plus, Alberflex linha 200, Marelli linha Active ou Similar.
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Cadeira giratória espaldar médio – Azul marinho – CPM
- Descrição: Cadeira giratória com assento e espaldar separado de tamanho médio,
montados internamente com compensado de madeira de 10,5mm. Espuma de poliuretano
de 52mm de espessura e densidade média de 55 kg/m3. Acabamento em capa de
polipropileno injetado texturizado com bordas arredondadas, sem uso de perfil de PVC.
- Base: Back sistem II com flange e estrutura curva em aço e capa protetora, com 5 patas
em aço tubular 25x25x1,50mm. Alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11mm
conformado a frio. Capa protetora em polipropileno injetado texturizado. Acoplamento a
coluna central através de cone morse.
- Mecanismo de contato permanente: em chapa de aço estampada de 3mm, encosto
articulado em chapa de aço de 2mm e suporte do encosto em chapa conformada 3mm.
Mecanismo com regulagem de inclinação do encosto de -13º a + 19º com bloqueio em
qualquer posição e contato permanente na posição livre e assento fixo. Travamento por
"freio fricção" de 15 lâminas e comando com alavanca de ponta excêntrica. Suporte para
encosto com regulagem automática de altura com 8 níveis de ajuste e curso aproximado
de 80mm.
- Coluna: com sistema de regulagem de altura por pistão a gás, fabricado em aço de
1,50mm, em conformidade com norma DIN 450 e fixado ao tubo central através de porca
rápida com movimento de rotação da coluna sobre rolamento de esferas. Bucha guia para
o pistão injetada em resina de engenharia poliacetal com comprimento de 86mm.
Acabamento em capa telescópica de 3 elementos, em polipropileno texturizado.
- Rodízio: Rodas duplas com 50mm de diâmetro e cavalete injetados em nylon 6, com
banda de rodagem revestida em Poliuretano e eixos vertical e horizontal em aço trefilado.
- Braço regulável: Apoia-braços com alma de aço estrutural revestido em poliuretano
texturizado com 255 x 82 mm com suporte regulável de travamento interno, injetado em
termoplástico composto texturizado e alma de aço estrutural estampada de 6,00mm de
espessura. Com regulagem de largura e altura.
- Medidas aproximadas: Assento: 460 X 460 mm (Largura x Profundidade).
Encosto: 430 X 350 mm (Largura x Altura).
- Pintura: Epóxi pó cor preta.
- Revestimento: Tecido Panamá 100% Poliester - na cor azul marinho.
- De acordo com ABNT 13961:2010.
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- Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação.
- Todas as peças deverão ter afixado o Manual de Instrução de uso e de conservação em
impressão original.
- Referência: Flexform linha Plus, Alberflex linha 200, Marelli linha Active ou Similar.

Cadeira polipropileno concha infantil 320 x 350 mm (H X L) - Branca
- Cadeira infantil empilhável tipo concha em polipropileno, montada sobre armação tubular
de aço.
- Concha integral em polipropileno 100% puro com espessura mínima de 5mm, injetada na
cor BRANCA, com características ergométricas e apoio lateral que permitem segurança,
postura adequada e conforto, e possua formato robusto com superfície de fácil limpeza.
- Medidas Aproximadas: 320(H) x 350(L) x 290(P).
- Estrutura em tubo de aço com diâmetro de Ø 3/4" e espessura de chapa de 1,5mm (ch
16).
- Com abertura inferior em forma de trapézio medindo 310mm. Com duas barras
confeccionadas em tubo de diâmetro de de Ø 5/8" e espessura mínima de 1,2mm para
encaixe da concha;
- Pintura em tinta a pó “híbrida”, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura
mínima, 40 mícrons na cor PRETA.
- Sapatas tipo bola em polipropileno injetado, 100% puro, na cor e tonalidade da tinta da
estrutura, fixadas através de encaixe.
- Fixação da concha à estrutura por meio de presilha plástica, com reforço de parafuso
autorretratante zincado.
- Processo de fabricação:
- Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, configurando
uma estrutura única;
- Todas as partes metálicas devem receber tratamento antiferruginoso, eliminar rebarbas,
respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos, com acabamento na cor
PRETA e receber tratamento que abrange desengraxe a quente por imersão em
desengraxante alcalino e biodegradável na temperatura de 90 graus e pré-tratamento de
fosfato de zinco (decapagem e fosfatização) a fim de constituir um substrato seguro para
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aplicação de pintura eletrostática epóxi a pó com polimerização em estufa na temperatura
de aprox. 210 graus.
- Prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento.
- Partes plásticas, tubos e demais materiais de acabamento, devem possuir padrão de
qualidade conforme normas específicas para cada material.
- Referência: conchas de polipropileno modelo "Horos" - "Marfinite" ou similar.
- Pintura: Tinta a pó “híbrida” (epóxi/poliester) eletrostática, cor PRETO SEMI-BRILHO.
- Embalagem: para embalar a cadeira e necessário enrolar a estrutura com fita tipo crepe
sem goma e cobrir a concha com papelão ondulado ou saco plástico fixado com fita
adesiva.

Cadeira polipropileno s/ braços estrutura preta – CPM
- Descrição: Cadeira de formato quatro pés, empilhável, confeccionada em polipropileno
virgem com nervuras estruturais de reforços, composta de assento e encosto separados.
Assento

fixado

à

estrutura

através

de

4

REBITES

metálicos.

Encosto

com

aproximadamente 52 furações em formado a definir pelo setor solicitante e montado por
encaixe de pressão e fixado à estrutura por 2 REBITES metálicos.
- Estrutura: Inteiramente soldada eletronicamente pelo sistema Mig ER70S, conforme
Norma AWS A5 18-93. Suportes do assento e do encosto em tubos de seção oval, em
chapa de aço de 30 x 16 x 1,5 mm de espessura mínima. Estrutura do encosto reforçada
por alma de aço maciço e unida por duas travessas em tubo de aço circular de 3/4" x
1,5mm. Extremidades e pés fechados por ponteiras e sapatas plásticas.
- Medidas aproximadas: Assento: 460 X 430 X 4 X 430mm (Largura X Profundidade X
Espessura X Altura).
Encosto: 460 X 330 X 4 X 770mm (Largura X Altura X Espessura X
Altura da borda superior).
- Pintura: Pintura eletrostática em epóxi-pó.
- Cores: Estrutura: Preta.
Assento/encosto: A ser definido pelo setor solicitante.
- Garantia mínima: 12 meses.
- Referência: Jobema linha Triangulum ou Similar.
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Cadeirinha escolar (Amarelo berilo)
- Assento e encosto em madeira moldada, de espécie exótica oriunda de áreas de
reflorestamento (em conformidade com a legislação vigente), revestida em laminado
melamínico de alta pressão e acabamento na cor pinhão.
- Estrutura em tubo de aço 7/8" X 1,50 mm, reforçado com duas barras entre as pernas
para proporcionar travamento da estrutura.
- Fixação do assento e do encosto por rebites de repuxo, garantindo a total estabilidade
das peças.
- Fechamento de topos e sapatas em polipropileno 100% fixadas a estrutura através de
encaixe.
- Acabamento das partes metálicas em pintura eletrostática na cor branca.
- As partes acessíveis ao usuário não podem apresentar saliências, reentrâncias,
perfurações, respingos ou cantos vivos.
- Medidas aproximadas:
- Altura do assento ao chão: 360 mm.
- Altura do encosto ao chão: 665 mm.
- Assento: 300 X 300 X 10 mm (Largura X Comprimento X Espessura).
- Encosto: 300 X 160 X 10 mm (Largura X Altura X Espessura).
- Assento e encosto na cor Amarelo Berilo.
- Referências: Sudeste, Desk ou Similar

Cadeirinha escolar (Azul francês)
- Assento e encosto em madeira moldada, de espécie exótica oriunda de áreas de
reflorestamento (em conformidade com a legislação vigente), revestida em laminado
melamínico de alta pressão e acabamento na cor pinhão.
- Estrutura em tubo de aço 7/8" X 1,50 mm, reforçado com duas barras entre as pernas
para proporcionar travamento da estrutura.
- Fixação do assento e do encosto por rebites de repuxo, garantindo a total estabilidade
das peças.
- Fechamento de topos e sapatas em polipropileno 100% fixadas a estrutura através de
encaixe.
- Acabamento das partes metálicas em pintura eletrostática na cor branca.
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- As partes acessíveis ao usuário não podem apresentar saliências, reentrâncias,
perfurações, respingos ou cantos vivos.
- Medidas aproximadas:
- Altura do assento ao chão: 360 mm.
- Altura do encosto ao chão: 665 mm.
- Assento: 300 X 300 X 10 mm (Largura X Comprimento X Espessura).
- Encosto: 300 X 160 X 10 mm (Largura X Altura X Espessura).
- Assento e encosto na cor Azul Francês.
- Referências: Sudeste, Desk ou similar

Cadeirinha escolar (Bege)
- Assento e encosto em madeira moldada, de espécie exótica oriunda de áreas de
reflorestamento (em conformidade com a legislação vigente), revestida em laminado
melamínico de alta pressão e acabamento na cor pinhão.
- Estrutura em tubo de aço 7/8" X 1,50 mm, reforçado com duas barras entre as pernas
para proporcionar travamento da estrutura.
- Fixação do assento e do encosto por rebites de repuxo, garantindo a total estabilidade
das peças.
- Fechamento de topos e sapatas em polipropileno 100% fixadas a estrutura através de
encaixe.
- Acabamento das partes metálicas em pintura eletrostática na cor branca.
- As partes acessíveis ao usuário não podem apresentar saliências, reentrâncias,
perfurações, respingos ou cantos vivos.
- Medidas aproximadas:
- Altura do assento ao chão: 360 mm.
- Altura do encosto ao chão: 665 mm.
- Assento: 300 X 300 X 10 mm (Largura X Comprimento X Espessura).
- Encosto: 300 X 160 X 10 mm (Largura X Altura X Espessura).
- Assento e encosto na cor Bege.
- Referências: Sudeste, Desk ou similar
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Cadeirinha escolar (rosa claro)
- Assento e encosto em madeira moldada, de espécie exótica oriunda de áreas de
reflorestamento (em conformidade com a legislação vigente), revestida em laminado
melamínico de alta pressão e acabamento na cor pinhão.
- Estrutura em tubo de aço 7/8" x 1,50mm, reforçado com duas barras entre as pernas para
proporcionar travamento da estrutura.
- Fixação do assento e do encosto por rebites de repuxo, garantindo a total estabilidade
das peças.
- Fechamento de topos e sapatas em polipropileno 100% fixadas a estrutura através de
encaixe.
- Acabamento das partes metálicas em pintura eletrostática na cor branca.
- As partes acessíveis ao usuário não podem apresentar saliências, reentrâncias,
perfurações, respingos ou cantos vivos.
- Medidas aproximadas:
- Altura do assento ao chão: 360 mm.
- Altura do encosto ao chão: 665 mm.
- Assento: 300 X 300 X 10 mm (Largura X Comprimento X Espessura).
- Encosto: 300 X 160 X 10 mm (Largura X Altura X Espessura).
- Assento e encosto na cor Rosa claro.
- Referências: Sudeste, Desk ou Similar.

Cadeirinha escolar (Verde claro)
- Assento e encosto em madeira moldada de espécie exótica oriunda de áreas de
reflorestamento (em conformidade com a legislação vigente), revestida em laminado
melamínico de alta pressão e acabamento na cor pinhão.
- Estrutura em tubo de aço 7/8" X 1,50 mm, reforçado com duas barras entre as pernas
para proporcionar travamento da estrutura.
- Fixação do assento e do encosto por rebites de repuxo, garantindo a total estabilidade
das peças.
- Fechamento de topos e sapatas em polipropileno 100% fixadas a estrutura através de
encaixe.
- Acabamento das partes metálicas em pintura eletrostática na cor branca.
Página 13 de 42

Secretaria da Educação

Centro de Referência em Educação “Dom José Lambert”
Rua Artur Caldini 211 – Jardim Saira – CEP 18085-050 – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3237.9080 /9081

sedu@sorocaba.sp.gov.br

- As partes acessíveis ao usuário não podem apresentar saliências, reentrâncias,
perfurações, respingos ou cantos vivos.
- Medidas aproximadas:
- Altura do assento ao chão: 360 mm.
- Altura do encosto ao chão: 665 mm.
- Assento: 300 X 300 X 10 mm (Largura X Comprimento X Espessura).
- Encosto: 300 X 160 X 10 mm (Largura X Altura X Espessura).
- Assento e encosto na cor Verde claro.
- Referências: Sudeste, Desk ou similar.

Casa de boneca em polietileno
- Confeccionado em resina plástica de polietileno.
- Casa de bonecas com mobiliários, janelas e portas que abrem estilo vai e vem ou de
correr.
- Cores diversificadas.
- Faixa etária: crianças a partir de 3 anos.
- Conformidade com a ABNT 16071:2012.
- Dimensões aproximadas (CxAxL): 185 x 170 x 170 cm.
- Referência: Mundo Azul, Brink Mobil, Xalingo ou Similar.

Colchão infantil 1,30 x 0,60 x 0,10 m
- Confeccionado internamente com espuma de poliuretano 100% flexível de alta
durabilidade densidade D23 com selo de qualidade do fabricante.
- Revestimento em courvin de espessura mínima de 1,2 mm em polipropileno atóxico,
lavável, antialérgico e anti-ácaro, impermeável de fácil limpeza.
- Respiro nas laterais, acabamento com fechamento em cadarço ou zíper resistente na sua
totalidade.
- Medidas Mínimas: 1,30 X 0,60 X 0,10M.
- Possuir selo INMETRO.
- Garantia mínima contra deformação e revestimento: 12 meses.
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Escorregador desmontável
- Confeccionado em resina plástica de polietileno.
- Escada com degraus antiderrapantes.
- Apoio para as mãos na subida.
- Prancha em forma de tobogã.
- Cores diversificadas.
- Dimensões aproximadas (CxLxA): 150 x 60 x 95 cm.
- Instalação conforme edital.
- Garantia mínima: 12 meses.
- Conformidade com a ABNT 16071:2012.
- Referência: Mundo Azul, Ranni-play, Brink Mobil ou Similar.

Estante aço desmontável c/ 6 prateleiras 300(P) x 900(L) x 2000(A) mm – Bege
- Descrição: Estante de aço desmontável com 2000mm de altura, fechada nas laterais e no
fundo por meio de painéis, dotada de 6 prateleiras formando 5 vãos de alturas ajustáveis.
- Chapa de aço SAE 1010/1020.
- Colunas em perfil "L" de 30 x 40mm em chapa 13 (2,25mm).
- Prateleiras em chapa 20 (0,90mm).
- Painéis laterais e de fundo em chapa 24 (0,60mm).
- Seis prateleiras formando cinco vãos, removíveis e ajustáveis.
- Fixação das prateleiras por meio de parafusos de 1/4"x 1/2", zincados e porcas com um
mínimo de nove parafusos por prateleira.
- Todas as partes metálicas devem receber tratamento anti-ferruginoso, eliminar rebarbas,
respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos, com acabamento na cor
BEGE e receber tratamento que abrange desengraxe a quente por imersão em
desengraxante alcalino e biodegradavel na temperatura de 90 graus e pré-tratamento de
fosfato de zinco (decapagem e fosfatizacao) a fim de constituir um substrato seguro para
aplicação de pintura eletrostática epóxi a pó c/polimerização em estufa na temperatura de
aproxi. 210 graus.
- Prateleiras com dobras triplas em todo o perímetro, 1ª dobra - mínimo 30mm. 2ª dobra mínimo 10mm. 3ª dobra - mínimo 5mm.
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- Colunas, prateleiras e painéis devem ter furos de ø = 8mm, sendo que, nas colunas e
painéis os furos deverão ser alinhados no sentido vertical e espaçados a cada 50mm para
fixação e ajuste de altura das prateleiras.
- Pintura: Tinta Epóxi pó eletrostática: BEGE
- Medidas Aproximadas: 300 X 900 X 2000 MM (Profundidade X Largura X Altura).
- Garantia Mínima: 12 meses.
Embalagem:
- Papelão ondulado, manta de polietileno expandido ou lâminas de plástico bolha, de
gramatura adequada às características do produto, de modo a proteger contra danos no
transporte e manuseio.
- Fixação por meio de fita adesiva complementada por cordões de sisal ou ráfia.

Gangorra c/ assento p/ 03 crianças em polietileno
- Confeccionado em resina plástica de polietileno.
- Assento anatômico antiderrapante para três crianças.
- Manoplas para apoio das mãos.
- Triplo assento.
- Apoio para os pés.
- Cores e formatos diversificados.
- Medidas Aproximadas: 150 X 40 X 45 cm (C X L X A).
- Conformidade com a ABNT 16071:2012.
- Garantia mínima: 12 meses.
- Referência: Mundo Azul, Ranni-play, Brink Mobil ou Similar.

Gangorra c/ assento p/ 02 crianças em polietileno
- Confeccionado em resina plástica de polietileno.
- Assento anatômico antiderrapante para duas crianças.
- Manoplas para apoio das mãos.
- Duplo assento.
- Apoio para os pés.
- Cores e formatos diversificadas.
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- Medidas Aproximadas: 110 X 40 X 50 cm (C X L X A).
- Conformidade com a ABNT 16071:2012.
- Garantia Mínima: 12 meses.
- Referência: Mundo Azul, Ranni-play, Brink Mobil ou Similar.

Gaveteiro mesa c/ 3 gavetas p/ pastas suspensas – Abdul – CPM
- Composição: Confeccionado em MDF, ou MDP, inclusive na frente das gavetas, revestido
de laminado melamínico de baixa pressão com 18 mm de espessura mínima. Acabamento
em perfil de poliestireno de 02 mm de espessura mínima colado com o sistema hot melt e
arredondamento da base superior c/ raio de 03 mm. Tampo de 25 mm de espessura,
mínima, fixado ao corpo através de parafusos e buchas metálicas.
- Cor do laminado e do perfil: Abdul.
- Fechadura frontal produzida em aço com travamento simultâneo de todas as gavetas,
com chave escamoteável.
- Gavetas: Duas (02) gavetas médias e uma gaveta alta, para pasta suspensa, em chapa
de aço de 0,6 mm de espessuras pintadas em epóxi-pó, cor preta. Corrediças telescópicas
em aço com abertura de 3/4 do comprimento nominal e deslizamento com roldanas de
poliacetal auto-lubrificadas, duplo travamento aberto e sistema de fechamento automático
self-closing, perfil captive para compensar folgas laterais estabilidade da gaveta.
- Sapatas niveladoras de altura em nylon.
- Puxadores tipo alça em metal.
- Medidas:
- Medida total do gaveteiro: 600 X 400 X 740 mm (Profundidade X Largura X Altura).
- Altura da Gaveta Média: Entre 100 e 199 mm.
- Altura da Gaveta Alta: Mínima de 200 mm.
- Largura Interna Gaveta Alta (Pasta Suspensa de Arq. Frontal): Mínima: 385 mm.
- Largura Interna Gaveta Alta (Pasta Suspensa de Arq. Lateral): Mínima: 230 mm.
- Profundidade Interna Gaveta Alta (Pasta Suspensa de Arq. Lateral): Mínima 385 mm.
- Garantia mínima: 12 meses.
- Referência: Rivera linha L30, Alberflex linha M450, Marelli linha sistema Z ou Similar.
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Gira Gira Carrossel – 04 lugares (FNDE)
- Para crianças a partir de 2 anos.
- Peça composta por três partes: base, assentos e volante.
- Base com textura antiderrapante.
- Volante central.
- Acabamento sem saliências e com laterais redondas.
- Três assentos anatômicos e apoio para os pés.
- Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático.
e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto.
- Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil.
- Em diversas cores.
- Não tóxico.
- Medidas: 100 X 55 cm (Diâmetro X Altura) - Tolerância: +/- 5%
- O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e
uso do brinquedo.

Impressora multifuncional laser monocromática - 33 ppm
- Resolução mínima de impressão: 600 X 600 dpi.
- Velocidade mínima de impressão em A4 preto: 33 ppm, páginas por minuto.
- Protocolo de rede suportado: TCP/IP (IPV4).
- Interfaces: USB, Fast Ethernet 10/100.
- Tamanho mínimo de papéis suportados: A4 e Ofício.
- Resolução mínima da digitalização: 600 X 600.
- Scanner com alimentador automático.
- Método de impressão: laser.
- Drivers com suporte aos Sistemas operacionais: Windows 2003, XP, Vista e "7".
- Acompanha toner, cabo USB e cabo de rede.
- Alimentação: 110/127 V ou bivolt automático.
- Garantia mínima: 12 meses.
- Referência: Lexmark X646DE, HP SL-M4070FR ou Similar.
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Máquina de lavar roupas doméstica - 15 kg
- Capacidade para lavar, enxaguar e centrifugar no mínimo 15 kilos de roupas.
- Tensão de alimentação:110/127 Volts ou bivolt automático.
- Pré-lavagem.
- No mínimo 4 níveis de ajuste de nível de água.
- Acabamento do cesto em aço inoxidável ou polipropileno.
- Tampa na parte superior.
- Painel de controle mecânico.
- Cor: Branca.
- Acompanha manual de instruções, em português.
- Classificação Energética: A.
- Garantia Mínima: 12 meses.

Mesa "L" 1400 x 1400 x 600 x 600 mm Abdul – CPM
- Descrição: Módulo bilateral em peça única de formato "L" em MDF, ou MDP, revestido de
laminado melamínico de baixa pressão, de 25 mm de espessura, com raio de concordância
mínimo de 30 cm. Acabamento em todas as bordas com perfil de poliestireno de 03 mm de
espessura mínima e arredondamento da base superior em raio de 03 mm na cor do tampo,
colado pelo sistema hot melt com furo de 60 mm de diâmetro para passagem de fios e
fixado à estrutura por parafusos e buchas metálicas.
- Cor do laminado e do perfil: Abdul
- Estrutura: Composta de coluna dupla ou duas colunas em chapa de aço estampado, com
cantos arredondados e duas calhas verticais de tampas removíveis para passagem de
fiação. Bases inferior e superior em aço estampado e conformado em peça única de 30 X
60 X 560 mm com sapatas niveladoras de 3/8". Eletro-calha horizontal estrutural em chapa
de aço de 1,5mm de espessura mínima fixada à estrutura por parafusos, com suportes
para tomadas elétrica, lógica e telefonia.
- Pintura da estrutura em epóxi-pó cor Grafite
- Medida total aproximada da mesa: 1400 X 1400 X 600 X 600 MM (Compr. X Compr. X
Profundidade X Profundidade X Altura).
- Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação.
- Referência: Rivera linha L30, AlberFlex linha M450, Marelli linha sistema Z ou Similar.
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Mesa de reunião oval 2000 x 1000 x 740 mm Abdul – CPM
- Descrição: Confeccionada em MDF, ou MDP, revestido de laminado melamínico de baixa
pressão, de 25 mm de espessura. Acabamento em todas as bordas com perfil de
poliestireno de 03 mm de espessura mínima e arredondamento da base superior em raio
de 03 mm na cor do tampo, colado pelo sistema hot, fixado à estrutura por parafusos e
buchas metálicas.
- Cor do laminado e do perfil: Abdul
- Estrutura: Colunas em aço tubular #11 de Ø 4" com sapatas reguladoras de nível.
- Pintura da estrutura em epóxi-pó cor Grafite.
- Medida total aproximada da mesa: 2000 X 1000 X 740 mm (Comprimento X Largura X
Altura).
- Garantia Mínima: 12 meses
- Referência: Rivera Linha V-10 ou Similar.

Mesa de reunião redonda 1200 x 740 mm Abdul – CPM
- Descrição: Confeccionada em MDF, ou MDP, revestido de laminado melamínico de baixa
pressão, de 25 mm de espessura. Acabamento em todas as bordas com perfil de
poliestireno de 03 mm de espessura mínima e arredondamento da base superior em raio
de 03 mm na cor do tampo, colado pelo sistema hot, fixado à estrutura por parafusos e
buchas metálicas.
- Cor do laminado e do perfil: Abdul
- Estrutura: Colunas em aço tubular #11 de Ø 4" com sapatas reguladoras de nível.
Travessas superiores para fixação do tampo, em tubo de aço de 30 X 20 mm.
- Pintura da estrutura em epóxi-pó cor Grafite
- Medida total aproximada da mesa: 1200 X 740 mm (Diâmetro X Altura).
- Garantia Mínima: 12 meses
- Referência: Rivera Linha V-10, Alberflex Linha L900, Marelli Linha Open ou Similar.
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Mesa de trabalho p/ professor (FNDE)
- Mesas para professor, medindo 1200 X 600 X 750mm 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.
Recomendações:
- Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações
técnicas.
- Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma
estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso.
- Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.
- Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do
fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.
- Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.
- Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de
cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações
originais.

Mesa p/ computador 480 x 740 mm – CPM
- Descrição: Mesa tipo Rack para computador (monitor, CPU, impressora e estabilizador),
confeccionada em MDF ou MDP, revestido de laminado melamínico de baixa pressão, de
no mín. 18 mm de espessura, com raio de concordância mínimo de 30 cm. Acabamento
em todas as bordas com perfil de poliestireno de 03 mm de espessura mínima e
arredondamento da base superior em raio de 03 mm na cor do tampo, colado pelo sistema
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hot melt, fixado à estrutura por parafusos e buchas metálicas. Painel frontal no mesmo
material.
- Cor: Cinza Claro.
- Suporte de teclado rebaixado em toda extensão da mesa.
- Estrutura unida pelo sistema de solda MIG e pintada pelo processo eletrostático a pó
após tratamento antiferruginoso.
- Pés em tubos de aço, com pintura eletrostática a pó, com ponteiras em polipropileno e
niveladores de pés.
- Medidas Mínimas: 480 X 740 MM (Profundidade X Largura).
- Gaveteiro fixo: 02 Gavetas confeccionadas em MDF ou MDP, inclusive na frente das
gavetas, revestido de laminado melamínico de baixa pressão com 18 mm de espessura
mínima. Acabamento em perfil de poliestireno de 02 mm de espessura mínima colado com
o sistema hot melt e arredondamento da base superior c/ raio de 03 mm. Fechadura frontal
produzida em aço com travamento simultâneo de todas as gavetas, com chave
escamoteável.
- Garantia Mínima: 12 meses.

Mesa p/ refeitório infantil 1500 x 700 x 660 mm (C X L X H) - p/ unidades SEDU – Bege
- Mesa empilhável
- Tampo em MDF ou MDP, revestido, nas duas faces, de laminado melamínico de baixa
pressão, c/ no mínimo 25 mm de espessura. Texturizado na face superior e liso na face
inferior, com cantos superiores boleados a 90º.
- Estrutura em perfil de aço SAE 101/1020 de 20 X 40 X 1,5 mm.
- Ponteiras de acabamento em polipropileno copolímero injetadas na mesma cor e
tonalidade da estrutura, fixadas por encaixe.
- Acabamento sem farpas, arestas cortantes, quebras, fissuras, rachaduras, rugosidade
superficial, bolhas ou imperfeições que possam ferir ou danificar objetos e vestuários dos
usuários e equipe de limpeza.
- Medidas aproximadas: 1500 X 700 X 580 mm (Comprimento X Largura X Altura).
- Cores:
Laminado melamínico: Bege.
Estrutura: Pintura eletrostática em epóxi-pó cor Azul Royal.
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- Embalagem individual, sendo o tampo com papelão, polietileno ou plástico bolha e os pés
com papel crepe sem cola ou plástico bolha.

Mesa p/ refeitório infantil c/ banco – Bege
- Conjunto formado por uma mesa e dois bancos.
- Mesa e bancos empilháveis.
- Tampo da mesa em MDP ou MDF, revestido, nas duas faces, de laminado melamínico de
baixa pressão, c/ no mínimo 25 mm de espessura. Texturizado na face superior e liso na
inferior, cantos com acabamento boleado em 90º. Fixado à estrutura com parafusos e
buchas metálicas ou porcas garra.
- Estrutura em perfil de aço 1010/1020 de 20 X 40 X 1,5 mm com hastes de fixação em
chapa de 35 X 25 X 1,9 mm soldadas, com acabamento sem rebarbas ou cantos vivos.
Pintura azul royal em pó híbrida epóxi poliéster eletrostática brilhante de 50 microns.
- Ponteiras de acabamento em polipropileno copolímero injetadas na mesma cor e
tonalidade da estrutura, fixadas por encaixe.
- Assento do banco em MDP, revestido, nas duas faces, de laminado melamínico de baixa
pressão, c/ no mínimo 25 mm de espessura. Texturizado na face superior e liso na inferior,
cantos com acabamento boleado em 90º. Fixação à estrutura com parafusos e buchas
metálicas ou porcas garra.
- Estrutura em tubo de aço 1010/1020 de 40 X 20 X 1,5 mm com hastes de fixação em
chapa de 35 X 25 X 1,9mm soldadas, com acabamento sem rebarbas ou cantos vivos.
Pintura de tinta híbrida, eletrostática brilhante polimerizada de 50 microns cor azul royal.
Fechamento de topos e sapatas em polipropileno 100% injetado na mesma cor e
tonalidade da estrutura.
- Medidas aproximadas
* Da mesa: 1500 X 700 X 580 mm (Comprimento X Largura X Altura)
* Do banco: 1500 X 300 X 310 mm (Comprimento X Largura X Altura)
- Cores da mesa e do banco:
Laminado melamínico: Bege
Estruturas: Pintura eletrostática epóxi-pó cor Azul Royal
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- Acabamento sem farpas, arestas cortantes, quebras, fissuras, rachaduras, rugosidade
superficial, bolhas ou imperfeições que possam ferir ou danificar objetos e vestuários dos
usuários e equipe de limpeza.
- Embalagem individual, sendo o tampo, assentos e encostos com papelão, polietileno ou
plástico bolha e os pés com papel crepe sem cola ou plástico bolha.

Mesa redonda infantil c/ 5 lugares – Bege
- Mesa: Com tampo redondo de ø aproximado 1000 x 620mm cor bege em MDP ou MDF
de 18mm de espessura revestido nas duas faces em laminado melamínico baixa pressão
de 0,6mm, cor bege texturizado e liso brilhante branco na face inferior, com
encabeçamento de fita de bordo em PVC de 2mm da mesma cor, colada pelo sistema hot
melt, fixados à estrutura com parafusos Phillips de 4,5 x 32mm.
- Estrutura: Pentagonal em perfil de aço 1010/1020 de seção de 20 x 20 x 1,5mm formando
5 pés para acomodação de 5 cadeiras, tratada em banho antiferrugem com acabamento
sem rebarbas ou cantos vivos. Pintura branca em pó híbrida epóxi poliéster eletrostática
brilhante de 50 microns e sapatas em polipropileno 100% injetado na mesma cor e
tonalidade da estrutura.
- Cores: Tampo Bege, estrutura Branca.
- Embalagem: Individual, sendo o tampo com papelão, polietileno ou plástico bolha e os
pés com papel crepe sem cola ou plástico bolha.

Mesa retangular 1200 x 600 x 720 mm – Bege
- Mesa: Confeccionada em MDF, ou MDP, revestido de laminado melamínico de baixa
pressão, de 25 mm de espessura. Cantos com acabamento boleado em 90º, tampo fixado
à estrutura por parafusos e buchas metálicas
- Estrutura: em perfil de aço 1010/1020 de seção retangular de 20 x 40 x 1,5 mm com
hastes de fixação em chapa de 35 x 25 x 1,9 mm soldadas, com acabamento sem
rebarbas ou cantos vivos.
- Acabamento sem farpas, arestas cortantes, quebras, fissuras, rachaduras, rugosidade
superficial, bolhas ou imperfeições que possam ferir ou danificar objetos e vestuários dos
usuários e equipe de limpeza.
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- Cor: laminado melamínico e da estrutura: Bege
- Medida total da mesa: 1200 X 600 X 720 mm (Comprimento X Largura X Altura)
- Referência: Rivera, Alberflex, Marelli ou Similar.

Mesa retangular 1200 x 700 x 740 mm c/ gaveteiro fixo 03 gavetas - Abdul – CPM
Mesa retangular
- Descrição: Confeccionada em MDF, ou MDP, revestido de laminado melamínico de baixa
pressão, de 25 mm de espessura, com raio de concordância mínimo de 30 cm.
Acabamento em todas as bordas com perfil de poliestireno de 03 mm de espessura mínima
e arredondamento da base superior em raio de 03 mm na cor do tampo, colado pelo
sistema hot, fixado à estrutura por parafusos e buchas metálicas.
- Cor do laminado e do perfil: Abdul;
- Estrutura: Composta de coluna dupla ou duas colunas em chapa de aço estampado, com
cantos arredondados e duas calhas verticais de tampas removíveis para passagem de
fiação. Base inferior e superior constituída em peça única sem ponteira produzido em
chapa de aço SAE 1020 estampado e conformado com 1,6 mm de espessura e altura de
30 X 60 X 560 mm com sapatas niveladoras de 3/8" em nylon natural, possibilitando uma
altura total de 740 mm. Eletro-calha horizontal estrutural em chapa de aço de 1,5 mm
espessura mínima fixada à estrutura por parafusos, com suportes de fixação de tomadas
para elétrica, lógica e telefonia.
- Pintura da estrutura em epóxi-pó cor Grafite
- Medidas:
- Painel inferior de 350 X 18 mm.
- Medida total da mesa: 1200 X 700 X 740 MM (Compr. X Altura X Profundidade).

Gaveteiro fixo
- Descrição: Confeccionado em MDF, ou MDP, inclusive na frente das gavetas, revestido de
laminado melamínico de baixa pressão com 18 mm de espessura mínima. Acabamento em
perfil de poliestireno de 02 mm de espessura mínima colado com o sistema hot melt e
arredondamento da base superior c/ raio de 03 mm. - COR do laminado e do perfil: Abdul -
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Fechadura frontal produzida em aço com travamento simultâneo de todas as gavetas, com
chave escamoteável.
- Gavetas: Três (03) gavetas médias em chapa de aço de 0,6 mm de espessuras pintadas
em epóxi-pó, cor preta. Corrediças telescópicas em aço com abertura de 3/4 do
comprimento nominal e deslizamento com roldanas de poliacetal auto-lubrificadas, duplo
travamento aberto e sistema de fechamento automático self-closing, perfil captive para
compensar folgas laterais estabilidade da gaveta.
- Puxadores tipo alça em Metal.
- Medidas Aproximadas:
- Medida total do gaveteiro: 450 X 300 X 450 MM (Profundidade X Largura X Altura).
- Altura da Gaveta Média: Entre 100 e 199 mm
- Garantia mínima: 12 meses

Micro-ondas 31 L 110 V – Branca
- Painel com relógio digital.
- Prato giratório.
- Função timer.
- Capacidade Aproximada: 31 Litros.
- Potência Mínima: 900 Watts.
- Tensão: 127 Volts.
- Frequência: 60 HZ.
- Classificação energética A.
- Acompanha manual de instruções, em português.
- Garantia Mínima: 12 meses.

Microcomputador 3.0GHZ núcleo duplo 4GB 500GB Desktop padrão
Placa-mãe
- Deverá ser do mesmo fabricante do equipamento ofertado, não podendo ser de livre
comercialização no mercado, sendo que o modelo e fabricante deverá estar serigrafado na
PCB (Printed Circuit Board) em processo industrial, não sendo permitidas etiquetas ou
adesivos ou quaisquer alterações na mesma.
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- Deverá possuir a tecnologia de segurança trusted platform module (TPM) versão 1.2,
integrado à placa-mãe.
BIOS
- BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do microcomputador ou ter direitos copyright
sobre essa BIOS, comprovados através de atestados fornecidos pelo desenvolvedor da
bios, informando a versão e o modelo do equipamento, não sendo aceitas soluções em
regime de OEM ou customizadas.
- A interface de configuração deverá ser em, pelo menos, um dos idiomas: português do
Brasil ou inglês.
- A BIOS deverá ser implementada em memória “flash”, atualizável diretamente pelo
microcomputador, projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento
ofertado ou para seu uso exclusivo.
- A BIOS deverá possuir a opção de salvar todos os parâmetros em um arquivo, que
poderá ser carregado em todos os equipamentos do mesmo lote para a replicação das
políticas de dispositivos.
- Deverá possuir campo com número de série do equipamento devendo o mesmo poder
ser lido remotamente via comandos SMBIOS.
- Deverá possuir campo editável, com recurso para registro de informações de patrimônio
do equipamento devendo o mesmo poder ser lido remotamente via comandos SMBIOS.
Utilização:
- O equipamento deverá ser especificamente desenvolvido para uso corporativo, não
sendo aceitos equipamentos desenvolvidos para uso doméstico. Essa característica deve
ser comprovada através do site do fabricante.
Processador:
- Deverá possuir, no mínimo, dois núcleos de processamento, com possibilidade de analise
de 4 threads.
- Deverá ter processamento em 64 bits (modo amd64 ou em64t) e incluir as instruções do
padrão sse4.1 e sse4.2.
- Deverá ter frequência de relógio máxima entre 2,9 a 3.0 ghz ou superior e possuir
memória cache total de, no mínimo, 3 MB (três megabytes).
- O processador deverá ser da última geração suportada pelo fabricante do equipamento,
em linha corporativa.
- Deverá ser projetado para efetuar computação simultânea de 32 bits e 64 bits.
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- O cooler do processador deverá ser fabricado pelo fornecedor do processador, ou do
equipamento ou fornecido em regime comprovado de OEM se necessário.
- Deverá possuir placa gráfica integrada ao processador.
Memória RAM (RANDOM ACCESS MEMORY)
- Deverá possuir memória mínima de 4 GB (quatro gigabytes).
- Deverá ser no padrão ddr3l-1600 1.35v sodimm ou superior.
- Deverá possuir, no mínimo, 1 (um) slot livre após a configuração final do equipamento.
Portas de comunicação:
- Deverá possuir, no mínimo, 02 (duas) portas usb frontais, 3.0 e 04 (quatro) portas usb,
sendo 02 usb 2.0 e 02 usb 3.0 traseiras.
- 01 (uma) saída de vídeo analógica padrão VGA.
- 02 (duas) saídas de vídeo digital em Displayport ou HDMI ou DVI, podemdo ser uma de
um padrão e uma de outro.
- Conectores multimídia divididos em 01 (um) mic-in e 01 (um) headphone-out na parte
frontal do equipamento, para facilitar o uso de microfones e fones de ouvido.
- 01 (uma) porta rj-45, compatível com padrão 1000base-t, 100base-tx e 10base-t.
- Todos os conectores das portas de entrada/saída de sinal devem ser identificados no
padrão de cores pc'99 system design guide, bem como pelos nomes ou símbolos.
Unidades de armazenamento:
- Deverá possuir 01 (uma) unidade de disco rígido com capacidade mínima de 500 GB
(quinhentos gigabytes).
- padrão sata com velocidade mínima de 3.0 gbit/s, velocidade de rotação de, no mínimo,
7200 RPM.
Conexão sem fio:
- Deverá possuir adaptador wireless nic instalado compatível com os padrões 802.11 b/g/n.
Teclado e mouse:
- Deverá ser fornecido 01 (um) teclado com, no mínimo, 107 teclas, padrão ABNT II usb do
mesmo fabricante do equipamento.
- Deverá ser fornecido 01 (um) mouse com 2 botões + scroll otico usb do mesmo fabricante
do equipamento.
Alimentação:
- Fonte de alimentação consumo maximo 320w com eficiencia minima de 85%.
Monitor:
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- Deverá acompanhar monitor de 18,5".
- Deverá ter resolução de até 1366 x 700 ou superior.
- Deverá possuirtempo de resposta de até 5 ms.
- Deverá ter brilho 200 cd/m2.
- Deverá ter ajuste de altura com pivot.
- Deverá acompanhar um cabo de video compativel com a saida de vido do CPU.
Softwares:
- O equipamento deverá ser entregue licenciado com o sistema operacional microsoft
windows 8 pro com opção de downgrade para windows 7 professional 64 bits.
- O sistema pré-instalado deverá ser o windows 7 professional 64 bits, em português do
Brasil.
- O equipamento deverá acompanhar mídia de instalação do sistema operacional e mídia
com todos os drivers necessários para sua perfeita utilização ou area mapeada em disco
para esse fim, possibilitando a restauração da configuração original de fábrica do
equipamento.
- Deverá possuir no site do fabricante, página do modelo do equipamento na qual serão
disponibilizados atualizações de drivers, softwares e bios.
- O fabricante deverá disponibilizar software capaz de verificar automaticamente novas
atualizações ou ainda possuir um sistema de alerta via e-mail sobre disponibilidade de
novas atualizações.
- O equipamento deverá ser compatível com softwares de gerenciamento compatível com
o padrão dmi (desktop management interface).
Garantia e suporte técnico:
- O equipamento ofertado deverá pertencer à linha atual de produção de um mesmo
fabricante. Isso deve ser comprovado na entrega da proposta técnica.
- O equipamento proposto deverá possuir garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses para
o equipamento no regime "on-site", para reposição de peças.
- Podendo ser de responsabilidade a mão de obra e atendimento no local por parte do
fabricante ou através de suas assistências técnicas conveniadas ou pela contratada, desde
que comprovado e autorizado atraves de declaração emitida pelo fabricante.
- O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico será de 6 (seis) horas corridas,
contado a partir do momento em que for realizado o chamado técnico devidamente
formalizado. o tempo máximo de paralisação tolerável do equipamento será de 24 (vinte
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quatro) horas úteis, a partir do início do atendimento técnico. Caso a contratada não
termine o reparo do equipamento no prazo estabelecido e a critério da contratante, a
utilização do equipamento tornar-se inviável, a contratada deverá substituí-lo no próximo
dia útil a partir da abertura do chamado por outro, com características e capacidades iguais
ou superiores ao substituído.
- Possuir recurso disponibilizado via website do próprio fabricante (informar url para
comprovação), que faça a validação e verificação da garantia do equipamento através da
inserção do número de série do equipamento.
- A garantia do equipamento não poderá ser vinculada a utilização de lacres ou etiquetas
de segurança permitindo a equipe técnica da contratada fazer substituição de
componentes internos (como memória, disco rígido, etc) sem a necessidade de solicitar
autorização da contratada, desde que os componentes instalados não danifiquem o
equipamento.

Painel p/ exposições móvel duas faces 1300 x 1600 MM (H X L) – Bege
Descrição
- Painel para exposição de madeira MDF revestido com laminado melamínico pós formável
nas duas faces, montado sobre estrutura tubular de aço e dotado de suportes de fixação e
rodízios para movimentação.
Constituintes
- Painel

em MDF de 15mm de espessura, revestido na parte superior com laminado

melamínico de baixa pressão - BP, com espessura de 0,6mm, cor BEGE.
- Bordas com fita de bordo de ABS de 1,5mm de espessura, na cor e tonalidade do
laminado melamínico colados com adesivo "Hot Melting".
- Quadro metálico móvel reforçado, confeccionado com tubo de aço com espessura
mínima de 1,5mm, nas medidas 50x30mm e 20x30mm, inteiramente soldados, finalizando
com 1930(H) x 1600mm(L).
- Rodízio industrial leve - série "H", com expansor de alumínio, roda em borracha integral,
Ø = 50mm sendo dois fixos (dianteiro e traseiro do lado direito do painel) e dois giratórios
com freio dupla ação (dianteiro e traseiro do lado esquerdo do painel) fixados com rebites
tipo pop.
Processo de fabricação
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- Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma
estrutura única, pelo processo eletrônico MIG, conforme norma AWS A5 18-93 ER 70S6.
- Todas as partes metálicas devem receber tratamento anti-ferruginoso, eliminar rebarbas,
respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos, com acabamento na cor
BEGE e receber tratamento que abrange desengraxe a quente por imersão em
desengraxante alcalino e biodegradavel na temperatura de 90 graus e prétratamento de
fosfato de zinco (decapagem e fosfatizacao) a fim de constituir um substrato seguro para
aplicação de pintura eletrostática epóxi a pó c/polimerização em estufa na temperatura de
aproximadamente 210 graus.
Referência de fabricante
- Tinta a pó "híbrida" (epóxi/poliester) eletrostática, PRETO SEMI-BRILHO ou Similar.
Garantia mínima: 12 meses
Embalagem
- Papelão ondulado, manta de polietileno expandido ou lâminas de plástico bolha, de
gramatura adequada às características do produto, de modo a proteger contra danos no
transporte e manuseio;
- Fixação por meio de fita adesiva complementada por cordões de sisal ou ráfia.

Playground c/ dois módulos interligados
- Confeccionado em resina plástica de polietileno.
- Com dois módulos interligados, composto de:
- Escorregador pequeno de aproximadamente 142 cm;
- Escorregador médio em curva de aproximadamente 220 cm;
- Plataforma;
- Escalada ou rapel esterno de aproximadamente 186 cm;
- Jogo da velha ou jogo da memória.
- Cores diversificadas.
- Dimensões aprox. (C X L X A): mínimo: 354X295x197cm e máximo: 515X160X170 cm.
- Instalação conforme edital.
- Garantia mínima: 12 meses.
- Conformidade com a ABNT 16071:2012.
- Referência: Mundo Azul, Ranni-play ou Similar.
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Playground c/ plataforma superior
- Confeccionado em polietileno.
- Plataforma superior interna.
- Escorregador pequeno.
- Túnel na parte inferior.
- Com parede para apoio na subida.
- Cores diversificadas.
- Medidas Aproximadas: 105 X 125 X 70 cm (Comprimento X Largura X Altura).
- Instalação conforme Edital.
- Conformidade com a norma ABNT 16071:2012.
- Garantia Mínima: 12 meses.
- Referência: Mundo Azul, Xalingo ou Similar.

Projetor multimídia 2700 ANSI LUMENS (6000 H)
- Modos 4:3, 16:9 ou 16:10 (Widescreen).
- Conexão HDMI.
- Lâmpada de alta performance e longa duração suportando 6.000 horas.
- Lâmpada 200W UHE ou mais eficiente.
- Tela (Polegadas) 30 a 300 (ou mais).
- Resolução nativa mínima SVGA: 800 X 600.
- Vídeo: 480p.
- Tecnologia de Projeção 3 LCD.
- Deverá possuir controle remoto.
- Deverá acompanhar maleta apropriada para acomodação e transporte.
- Distância mínima de projeção: 1 m.
- Deverá suportar, no mínimo, até 10 m de distância de projeção.
- Bivolt.
- Garantia Mínima: 3 anos no equipamento, 1 ano no prisma e 90 dias na lâmpada on site,
com atendimento em 6 horas e solução em 48 horas.
- Referência: Epson, Sony, Dell, Hitachi ou Similar.
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Quadro de avisos de cortiça
- Quadro de avisos cortiça com moldura alumínio
- Moldura em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade;
fundo do quadro confeccionado em eucatex, e acabamento em cortiça aglomerada selada.
- Medidas: 100 X 150 cm ( Altura X Largura).

Refrigerador duplex - 350 L
- De 02 portas individuais, com capacidade líquida mínima de 350 Litros.
- Tensão de alimentação:110/127 Volts ou bivolt.
- Pés niveladores.
- Livre de CFC.
- Classificação energética: A ou B.
- Cor Branca.
- Garantia Mínima: 12 meses.

Tatame EVA 1000(C) X 1000(L) X 40(E) MM
- Cobertura: Película siliconizada, texturizada e impermeável;
- Material: E.V.A.
- Corte especial para encaixe.
- Dupla face.
- Peso Aproximado: 5 kg.
- Cores: Azul e Amarelo (um para cada face).
- Medidas Aproximadas: 1000 X 1000 X 40MM (Comprimento X Largura X Espessura).

Tela de projeção retrátil - 1800 x 1800 mm
- Tecido lavável, antirreflexo.
- Material da tela: Tecido c/ trama de fibra de vidro. Resistente ao mofo.
- Cor da tela: branca.
- Medidas aproximadas da tela: 1800X1800X0,5 mm (Comprimento X Altura X Espessura).
- Estojo em aço c/ pintura eletrostática resistente a riscos e corrosão.
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- Sistema retrátil com acionamento manual de travamento automático.
- Permite fixação no teto ou parede.
- Mecanismo de travamento que possibilita o ajuste da tela em várias posições.

Televisor LED Smart 49" (Mínimo)
- Tecnologia da tela: LED.
- Tamanho mínimo da tela: 49".
- Resolução mínima: Full HD (1920 X 1080).
- Conversor integrado DTV.
- Sistema de cor: trinorma (NTSC / PAL-M / PAL-N).
- Conexões: HDMI (mínimo 2 entradas), USB (mínimo 1 entrada), entrada VGA D-SUB.
- Alimentação: Bivolt.
- Acompanhar controle remoto e manual de instruções em português do Brasil.
- Garantia Mínima: 12 meses on site.

Triciclo infantil
- Confeccionado em plástico polietileno.
- Assento anatômico.
- 03 rodas plásticas.
- Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil.
- Medidas Aproximadas: 40 X 50X 60 cm (Largura X Altura X Comprimento).

Ventilador oscilante de parede preto - 50 cm
- Tensão: 127 Volts.
- Diâmetro da grade: 500 mm.
- Grade e corpo do aparelho na cor Preta.
- Rotação entre 800 e 1400 RPM.
- Garantia Mínima: 12 meses.
- Incluindo montagem e instalação no local a ser determinado posteriormente.
- Referência: VentiSilva, VentiDelta ou Similar.
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02 – RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS – POR UNIDADE:
LOTE 01:
Prédio denominado “Profª. Maria José Vieira Stecca”, situado à Rua José Leite do Canto
Junior, 605 – Jd. Montreal:
Descrição
Armário aço 2 portas
Armário aço roupeiro 12 divisões
Armário baixo 02 prateleiras
Armário médio 03 prateleiras
Arquivo aço p/ pasta suspensa c/ 4 gavetas
Bebedouro de pressão conjugado 60 L/H
Cadeira de refeição p/ bebês
Cadeira fixa espaldar médio - Azul marinho – CPM
Cadeira giratória espaldar médio – Azul marinho – CPM
Cadeira polipropileno concha infantil
Cadeira polipropileno s/ braços
Cadeirinha escolar colorida
Casa de boneca em polietileno
Colchão infantil
Escorregador desmontável
Estante aço c/ 6 prateleiras
Gangorra com assento para 03 crianças em polietileno
Gangorra com assento para 02 crianças em polietileno
Gaveteiro para mesa c/ 3 gavetas
Gira Gira Carrossel – 04 lugares
Impressora multifuncional laser monocromática - 33 ppm
Máquina de lavar roupas doméstica – 15 kg
Mesa em "L" 1400 X 1400
Mesa de reunião oval 2000 mm
Mesa de reunião redonda 1200 mm
Mesa para professor
Mesa para computador
Mesa para refeitório infantil
Mesa para refeitório infantil com banco
Mesa redonda infantil c/ 5 lugares
Mesa retangular 1200 x 600 x 720 mm – Bege
Mesa retangular c/ gaveteiro fixo 03 gavetas
Micro-ondas 31 L 110 V – Branco
Microcomputador 3.0GHZ núcleo duplo 4GB 500GB desktop
padrão
Painel p/ exposições móvel duas faces
Playground com dois módulos interligados
Playground com plataforma superior
Projetor multimídia 2700 ANSI LUMENS (6000 H)
Quadro de avisos de cortiça
Refrigerador duplex - 350 L
Tatame em EVA
Tela de projeção retrátil - 1800 X 1800 MM
Televisor LED Smart 49"
Triciclo infantil
Ventilador oscilante de parede preto - 50 cm
TOTAL

Quantidade
12
2
2
3
3
2
25
4
3
48
18
70
2
180
3
12
3
3
2
3
2
2
2
1
1
6
1
6
6
14
4
1
1

Valor unit.
R$ 1.000,00
R$ 429,00
R$ 299,00
R$ 455,00
R$ 395,00
R$ 1.390,00
R$ 280,00
R$ 280,00
R$ 349,00
R$ 40,00
R$ 53,00
R$ 37,00
R$ 2.424,50
R$ 60,00
R$ 395,00
R$ 284,00
R$ 770,00
R$ 170,00
R$ 500,00
R$ 650,00
R$ 2.000,00
R$ 1.800,00
R$ 491,00
R$ 455,00
R$ 500,00
R$ 250,00
R$ 220,00
R$ 490,00
R$ 490,00
R$ 166,00
R$ 148,00
R$ 300,00
R$ 500,00

Valor total
R$ 12.000,00
R$ 858,00
R$ 598,00
R$ 1.365,00
R$ 1.185,00
R$ 2.780,00
R$ 7.000,00
R$ 1.120,00
R$ 1.047,00
R$ 1.920,00
R$ 954,00
R$ 2.590,00
R$ 4.849,00
R$ 10.800,00
R$ 1.185,00
R$ 3.408,00
R$ 2.310,00
R$ 510,00
R$ 1.000,00
R$ 1.950,00
R$ 4.000,00
R$ 3.600,00
R$ 982,00
R$ 455,00
R$ 500,00
R$ 1.500,00
R$ 220,00
R$ 2.940,00
R$ 2.940,00
R$ 2.324,00
R$ 592,00
R$ 300,00
R$ 500,00

4

R$ 3.600,00

R$ 14.400,00

2
1
3
1
2
1
150
1
2
32
20

R$ 430,00
R$ 6.000,00
R$ 900,00
R$ 2.000,00
R$ 200,00
R$ 2.000,00
R$ 31,00
R$ 500,00
R$ 2.000,00
R$ 150,00
R$ 150,00

R$ 860,00
R$ 6.000,00
R$ 2.700,00
R$ 2.000,00
R$ 400,00
R$ 2.000,00
R$ 4.650,00
R$ 500,00
R$ 4.000,00
R$ 4.800,00
R$ 3.000,00
R$ 125.592,00
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LOTE 02:
Prédio denominado “Marilene de Campos Bernandes Fogaça”, situado à Rua Eugênio
Carlos Mendes, s/nº Conjunto Habitacional Ana Paula Eleutério:
Descrição
Armário aço 2 portas
Armário aço roupeiro 12 divisões
Armário baixo 02 prateleiras
Armário médio 03 prateleiras
Arquivo aço p/ pasta suspensa c/ 4 gavetas
Bebedouro de pressão conjugado 60 L/H
Cadeira de refeição p/ bebês
Cadeira fixa espaldar médio - Azul marinho – CPM
Cadeira giratória espaldar médio – Azul marinho – CPM
Cadeira polipropileno concha infantil
Cadeira polipropileno s/ braços
Cadeirinha escolar colorida
Casa de boneca em polietileno
Colchão infantil
Escorregador desmontável
Estante aço c/ 6 prateleiras
Gangorra com assento para 03 crianças em polietileno
Gangorra com assento para 02 crianças em polietileno
Gaveteiro para mesa c/ 3 gavetas
Gira Gira Carrossel – 04 lugares
Impressora multifuncional laser monocromática - 33 ppm
Máquina de lavar roupas doméstica – 15 kg
Mesa em "L" 1400 X 1400
Mesa de reunião oval 2000 mm
Mesa de reunião redonda 1200 mm
Mesa para professor
Mesa para computador
Mesa para refeitório infantil
Mesa para refeitório infantil com banco
Mesa redonda infantil c/ 5 lugares
Mesa retangular 1200 x 600 x 720 mm – Bege
Mesa retangular c/ gaveteiro fixo 03 gavetas
Micro-ondas 31 L 110 V – Branco
Microcomputador 3.0GHZ núcleo duplo 4GB 500GB
Painel p/ exposições móvel duas faces
Playground com dois módulos interligados
Playground com plataforma superior
Projetor multimídia 2700 ANSI LUMENS (6000 H)
Quadro de avisos de cortiça
Refrigerador duplex - 350 L
Tatame em EVA
Tela de projeção retrátil - 1800 X 1800 MM
Televisor LED Smart 49"
Triciclo infantil
Ventilador oscilante de parede preto - 50 cm
TOTAL
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Quantidade
10
2
2
3
2
2
25
4
3
32
16
35
2
120
3
10
3
3
2
3
2
2
2
1
1
4
1
4
4
7
4
1
1
4
2
1
3
1
2
1
120
1
2
32
16

Valor unit.
R$ 1.000,00
R$ 429,00
R$ 299,00
R$ 455,00
R$ 395,00
R$ 1.390,00
R$ 280,00
R$ 280,00
R$ 349,00
R$ 40,00
R$ 53,00
R$ 37,00
R$ 2.424,50
R$ 60,00
R$ 395,00
R$ 284,00
R$ 770,00
R$ 170,00
R$ 500,00
R$ 650,00
R$ 2.000,00
R$ 1.800,00
R$ 491,00
R$ 455,00
R$ 500,00
R$ 250,00
R$ 220,00
R$ 490,00
R$ 490,00
R$ 166,00
R$ 148,00
R$ 300,00
R$ 500,00
R$ 3.600,00
R$ 430,00
R$ 6.000,00
R$ 900,00
R$ 2.000,00
R$ 200,00
R$ 2.000,00
R$ 31,00
R$ 500,00
R$ 2.000,00
R$ 150,00
R$ 150,00

Valor total
R$ 10.000,00
R$ 858,00
R$ 598,00
R$ 1.365,00
R$ 790,00
R$ 2.780,00
R$ 7.000,00
R$ 1.120,00
R$ 1.047,00
R$ 1.280,00
R$ 848,00
R$ 1.295,00
R$ 4.849,00
R$ 7.200,00
R$ 1.185,00
R$ 2.840,00
R$ 2.310,00
R$ 510,00
R$ 1.000,00
R$ 1.950,00
R$ 4.000,00
R$ 3.600,00
R$ 982,00
R$ 455,00
R$ 500,00
R$ 1.000,00
R$ 220,00
R$ 1.960,00
R$ 1.960,00
R$ 1.162,00
R$ 592,00
R$ 300,00
R$ 500,00
R$ 14.400,00
R$ 860,00
R$ 6.000,00
R$ 2.700,00
R$ 2.000,00
R$ 400,00
R$ 2.000,00
R$ 3.720,00
R$ 500,00
R$ 4.000,00
R$ 4.800,00
R$ 2.400,00
R$ 111.836,00
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LOTE 03:
Prédio denominado “Leonyda da Silva Oliveira”, situado à Rua Prof. Miguel Stefan, 63 – Jd.
Marcelo Augusto:
Descrição
Armário aço 2 portas
Armário aço roupeiro 12 divisões
Armário baixo 02 prateleiras
Armário médio 03 prateleiras
Arquivo aço p/ pasta suspensa c/ 4 gavetas
Bebedouro de pressão conjugado 60 L/H
Cadeira de refeição p/ bebês
Cadeira fixa espaldar médio - Azul marinho – CPM
Cadeira giratória espaldar médio – Azul marinho – CPM
Cadeira polipropileno concha infantil
Cadeira polipropileno s/ braços
Cadeirinha escolar colorida
Casa de boneca em polietileno
Colchão infantil
Escorregador desmontável
Estante aço c/ 6 prateleiras
Gangorra com assento para 03 crianças em polietileno
Gangorra com assento para 02 crianças em polietileno
Gaveteiro para mesa c/ 3 gavetas
Gira Gira Carrossel – 04 lugares
Impressora multifuncional laser monocromática - 33 ppm
Máquina de lavar roupas doméstica – 15 kg
Mesa em "L" 1400 X 1400
Mesa de reunião oval 2000 mm
Mesa de reunião redonda 1200 mm
Mesa para professor
Mesa para computador
Mesa para refeitório infantil
Mesa para refeitório infantil com banco
Mesa redonda infantil c/ 5 lugares
Mesa retangular 1200 x 600 x 720 mm – Bege
Mesa retangular c/ gaveteiro fixo 03 gavetas
Micro-ondas 31 L 110 V – Branco
Microcomputador 3.0GHZ núcleo duplo 4GB 500GB
Painel p/ exposições móvel duas faces
Playground com dois módulos interligados
Playground com plataforma superior
Projetor multimídia 2700 ANSI LUMENS (6000 H)
Quadro de avisos de cortiça
Refrigerador duplex - 350 L
Tatame em EVA
Tela de projeção retrátil - 1800 X 1800 MM
Televisor LED Smart 49"
Triciclo infantil
Ventilador oscilante de parede preto - 50 cm
TOTAL
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Quantidade
10
2
2
3
2
2
25
4
3
32
16
35
2
120
3
10
3
3
2
3
2
2
2
1
1
4
1
4
4
7
4
1
1
4
2
1
3
1
2
1
120
1
2
32
16

Valor unit.
R$ 1.000,00
R$ 429,00
R$ 299,00
R$ 455,00
R$ 395,00
R$ 1.390,00
R$ 280,00
R$ 280,00
R$ 349,00
R$ 40,00
R$ 53,00
R$ 37,00
R$ 2.424,50
R$ 60,00
R$ 395,00
R$ 284,00
R$ 770,00
R$ 170,00
R$ 500,00
R$ 650,00
R$ 2.000,00
R$ 1.800,00
R$ 491,00
R$ 455,00
R$ 500,00
R$ 250,00
R$ 220,00
R$ 490,00
R$ 490,00
R$ 166,00
R$ 148,00
R$ 300,00
R$ 500,00
R$ 3.600,00
R$ 430,00
R$ 6.000,00
R$ 900,00
R$ 2.000,00
R$ 200,00
R$ 2.000,00
R$ 31,00
R$ 500,00
R$ 2.000,00
R$ 150,00
R$ 150,00

Valor total
R$ 10.000,00
R$ 858,00
R$ 598,00
R$ 1.365,00
R$ 790,00
R$ 2.780,00
R$ 7.000,00
R$ 1.120,00
R$ 1.047,00
R$ 1.280,00
R$ 848,00
R$ 1.295,00
R$ 4.849,00
R$ 7.200,00
R$ 1.185,00
R$ 2.840,00
R$ 2.310,00
R$ 510,00
R$ 1.000,00
R$ 1.950,00
R$ 4.000,00
R$ 3.600,00
R$ 982,00
R$ 455,00
R$ 500,00
R$ 1.000,00
R$ 220,00
R$ 1.960,00
R$ 1.960,00
R$ 1.162,00
R$ 592,00
R$ 300,00
R$ 500,00
R$ 14.400,00
R$ 860,00
R$ 6.000,00
R$ 2.700,00
R$ 2.000,00
R$ 400,00
R$ 2.000,00
R$ 3.720,00
R$ 500,00
R$ 4.000,00
R$ 4.800,00
R$ 2.400,00
R$ 111.836,00
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LOTE 04:
Prédio denominado "Innocente Berci", situado à Rua Elisete Cardoso, 97 – Júlio de
Mesquita Filho:
Descrição
Armário aço 2 portas
Armário aço roupeiro 12 divisões
Armário baixo 02 prateleiras
Armário médio 03 prateleiras
Arquivo aço p/ pasta suspensa c/ 4 gavetas
Bebedouro de pressão conjugado 60 L/H
Cadeira de refeição p/ bebês
Cadeira fixa espaldar médio - Azul marinho – CPM
Cadeira giratória espaldar médio – Azul marinho – CPM
Cadeira polipropileno concha infantil
Cadeira polipropileno s/ braços
Cadeirinha escolar colorida
Casa de boneca em polietileno
Colchão infantil
Escorregador desmontável
Estante aço c/ 6 prateleiras
Gangorra com assento para 03 crianças em polietileno
Gangorra com assento para 02 crianças em polietileno
Gaveteiro para mesa c/ 3 gavetas
Gira Gira Carrossel – 04 lugares
Impressora multifuncional laser monocromática - 33 ppm
Máquina de lavar roupas doméstica – 15 kg
Mesa em "L" 1400 X 1400
Mesa de reunião oval 2000 mm
Mesa de reunião redonda 1200 mm
Mesa para professor
Mesa para computador
Mesa para refeitório infantil
Mesa para refeitório infantil com banco
Mesa redonda infantil c/ 5 lugares
Mesa retangular 1200 x 600 x 720 mm – Bege
Mesa retangular c/ gaveteiro fixo 03 gavetas
Micro-ondas 31 L 110 V – Branco
Microcomputador 3.0GHZ núcleo duplo 4GB 500GB
Painel p/ exposições móvel duas faces
Playground com dois módulos interligados
Playground com plataforma superior
Projetor multimídia 2700 ANSI LUMENS (6000 H)
Quadro de avisos de cortiça
Refrigerador duplex - 350 L
Tatame em EVA
Tela de projeção retrátil - 1800 X 1800 MM
Televisor LED Smart 49"
Triciclo infantil
Ventilador oscilante de parede preto - 50 cm
TOTAL
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Quantidade
10
2
2
3
2
2
25
4
3
32
16
35
2
120
3
10
3
3
2
3
2
2
2
1
1
4
1
4
4
7
4
1
1
4
2
1
3
1
2
1
120
1
2
32
16

Valor unit.
R$ 1.000,00
R$ 429,00
R$ 299,00
R$ 455,00
R$ 395,00
R$ 1.390,00
R$ 280,00
R$ 280,00
R$ 349,00
R$ 40,00
R$ 53,00
R$ 37,00
R$ 2.424,50
R$ 60,00
R$ 395,00
R$ 284,00
R$ 770,00
R$ 170,00
R$ 500,00
R$ 650,00
R$ 2.000,00
R$ 1.800,00
R$ 491,00
R$ 455,00
R$ 500,00
R$ 250,00
R$ 220,00
R$ 490,00
R$ 490,00
R$ 166,00
R$ 148,00
R$ 300,00
R$ 500,00
R$ 3.600,00
R$ 430,00
R$ 6.000,00
R$ 900,00
R$ 2.000,00
R$ 200,00
R$ 2.000,00
R$ 31,00
R$ 500,00
R$ 2.000,00
R$ 150,00
R$ 150,00

Valor total
R$ 10.000,00
R$ 858,00
R$ 598,00
R$ 1.365,00
R$ 790,00
R$ 2.780,00
R$ 7.000,00
R$ 1.120,00
R$ 1.047,00
R$ 1.280,00
R$ 848,00
R$ 1.295,00
R$ 4.849,00
R$ 7.200,00
R$ 1.185,00
R$ 2.840,00
R$ 2.310,00
R$ 510,00
R$ 1.000,00
R$ 1.950,00
R$ 4.000,00
R$ 3.600,00
R$ 982,00
R$ 455,00
R$ 500,00
R$ 1.000,00
R$ 220,00
R$ 1.960,00
R$ 1.960,00
R$ 1.162,00
R$ 592,00
R$ 300,00
R$ 500,00
R$ 14.400,00
R$ 860,00
R$ 6.000,00
R$ 2.700,00
R$ 2.000,00
R$ 400,00
R$ 2.000,00
R$ 3.720,00
R$ 500,00
R$ 4.000,00
R$ 4.800,00
R$ 2.400,00
R$ 111.836,00
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LOTE 05:
Prédio denominado “Leda Terezinha Borghesi Rodrigues”, situado à Avenida Ipanema,
5.515 – Jd. Ipanema Ville:
Descrição
Armário aço 2 portas
Armário aço roupeiro 12 divisões
Armário baixo 02 prateleiras
Armário médio 03 prateleiras
Arquivo aço p/ pasta suspensa c/ 4 gavetas
Bebedouro de pressão conjugado 60 L/H
Cadeira de refeição p/ bebês
Cadeira fixa espaldar médio - Azul marinho – CPM
Cadeira giratória espaldar médio – Azul marinho – CPM
Cadeira polipropileno concha infantil
Cadeira polipropileno s/ braços
Cadeirinha escolar colorida
Casa de boneca em polietileno
Colchão infantil
Escorregador desmontável
Estante aço c/ 6 prateleiras
Gangorra com assento para 03 crianças em polietileno
Gangorra com assento para 02 crianças em polietileno
Gaveteiro para mesa c/ 3 gavetas
Gira Gira Carrossel – 04 lugares
Impressora multifuncional laser monocromática - 33 ppm
Máquina de lavar roupas doméstica – 15 kg
Mesa em "L" 1400 X 1400
Mesa de reunião oval 2000 mm
Mesa de reunião redonda 1200 mm
Mesa para professor
Mesa para computador
Mesa para refeitório infantil
Mesa para refeitório infantil com banco
Mesa redonda infantil c/ 5 lugares
Mesa retangular 1200 x 600 x 720 mm – Bege
Mesa retangular c/ gaveteiro fixo 03 gavetas
Micro-ondas 31 L 110 V – Branco
Microcomputador 3.0GHZ núcleo duplo 4GB 500GB
Painel p/ exposições móvel duas faces
Playground com dois módulos interligados
Playground com plataforma superior
Projetor multimídia 2700 ANSI LUMENS (6000 H)
Quadro de avisos de cortiça
Refrigerador duplex - 350 L
Tatame em EVA
Tela de projeção retrátil - 1800 X 1800 MM
Televisor LED Smart 49"
Triciclo infantil
Ventilador oscilante de parede preto - 50 cm
TOTAL
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Quantidade
10
2
2
3
2
2
25
4
3
32
16
35
2
120
3
10
3
3
2
3
2
2
2
1
1
4
1
4
4
7
4
1
1
4
2
1
3
1
2
1
120
1
2
32
16

Valor unit.
R$ 1.000,00
R$ 429,00
R$ 299,00
R$ 455,00
R$ 395,00
R$ 1.390,00
R$ 280,00
R$ 280,00
R$ 349,00
R$ 40,00
R$ 53,00
R$ 37,00
R$ 2.424,50
R$ 60,00
R$ 395,00
R$ 284,00
R$ 770,00
R$ 170,00
R$ 500,00
R$ 650,00
R$ 2.000,00
R$ 1.800,00
R$ 491,00
R$ 455,00
R$ 500,00
R$ 250,00
R$ 220,00
R$ 490,00
R$ 490,00
R$ 166,00
R$ 148,00
R$ 300,00
R$ 500,00
R$ 3.600,00
R$ 430,00
R$ 6.000,00
R$ 900,00
R$ 2.000,00
R$ 200,00
R$ 2.000,00
R$ 31,00
R$ 500,00
R$ 2.000,00
R$ 150,00
R$ 150,00

Valor total
R$ 10.000,00
R$ 858,00
R$ 598,00
R$ 1.365,00
R$ 790,00
R$ 2.780,00
R$ 7.000,00
R$ 1.120,00
R$ 1.047,00
R$ 1.280,00
R$ 848,00
R$ 1.295,00
R$ 4.849,00
R$ 7.200,00
R$ 1.185,00
R$ 2.840,00
R$ 2.310,00
R$ 510,00
R$ 1.000,00
R$ 1.950,00
R$ 4.000,00
R$ 3.600,00
R$ 982,00
R$ 455,00
R$ 500,00
R$ 1.000,00
R$ 220,00
R$ 1.960,00
R$ 1.960,00
R$ 1.162,00
R$ 592,00
R$ 300,00
R$ 500,00
R$ 14.400,00
R$ 860,00
R$ 6.000,00
R$ 2.700,00
R$ 2.000,00
R$ 400,00
R$ 2.000,00
R$ 3.720,00
R$ 500,00
R$ 4.000,00
R$ 4.800,00
R$ 2.400,00
R$ 111.836,00
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LOTE 06:
Prédio denominado “Jardim Rodrigo”, situado à Rua Alpheu Castro Santos – Jardim
Rodrigo:
Descrição
Armário aço 2 portas
Armário aço roupeiro 12 divisões
Armário baixo 02 prateleiras
Armário médio 03 prateleiras
Arquivo aço p/ pasta suspensa c/ 4 gavetas
Bebedouro de pressão conjugado 60 L/H
Cadeira de refeição p/ bebês
Cadeira fixa espaldar médio - Azul marinho – CPM
Cadeira giratória espaldar médio – Azul marinho – CPM
Cadeira polipropileno concha infantil
Cadeira polipropileno s/ braços
Cadeirinha escolar colorida
Casa de boneca em polietileno
Colchão infantil
Escorregador desmontável
Estante aço c/ 6 prateleiras
Gangorra com assento para 03 crianças em polietileno
Gangorra com assento para 02 crianças em polietileno
Gaveteiro para mesa c/ 3 gavetas
Gira Gira Carrossel – 04 lugares
Impressora multifuncional laser monocromática - 33 ppm
Máquina de lavar roupas doméstica – 15 kg
Mesa em "L" 1400 X 1400
Mesa de reunião oval 2000 mm
Mesa de reunião redonda 1200 mm
Mesa para professor
Mesa para computador
Mesa para refeitório infantil
Mesa para refeitório infantil com banco
Mesa redonda infantil c/ 5 lugares
Mesa retangular 1200 x 600 x 720 mm – Bege
Mesa retangular c/ gaveteiro fixo 03 gavetas
Micro-ondas 31 L 110 V – Branco
Microcomputador 3.0GHZ núcleo duplo 4GB 500GB desktop
padrão
Painel p/ exposições móvel duas faces
Playground com dois módulos interligados
Playground com plataforma superior
Projetor multimídia 2700 ANSI LUMENS (6000 H)
Quadro de avisos de cortiça
Refrigerador duplex - 350 L
Tatame em EVA
Tela de projeção retrátil - 1800 X 1800 MM
Televisor LED Smart 49"
Triciclo infantil
Ventilador oscilante de parede preto - 50 cm
TOTAL

Quantidade
12
2
2
3
3
2
25
4
3
48
18
70
2
180
3
12
3
3
2
3
2
2
2
1
1
6
1
6
6
14
4
1
1

Valor unit.
R$ 1.000,00
R$ 429,00
R$ 299,00
R$ 455,00
R$ 395,00
R$ 1.390,00
R$ 280,00
R$ 280,00
R$ 349,00
R$ 40,00
R$ 53,00
R$ 37,00
R$ 2.424,50
R$ 60,00
R$ 395,00
R$ 284,00
R$ 770,00
R$ 170,00
R$ 500,00
R$ 650,00
R$ 2.000,00
R$ 1.800,00
R$ 491,00
R$ 455,00
R$ 500,00
R$ 250,00
R$ 220,00
R$ 490,00
R$ 490,00
R$ 166,00
R$ 148,00
R$ 300,00
R$ 500,00

Valor total
R$ 12.000,00
R$ 858,00
R$ 598,00
R$ 1.365,00
R$ 1.185,00
R$ 2.780,00
R$ 7.000,00
R$ 1.120,00
R$ 1.047,00
R$ 1.920,00
R$ 954,00
R$ 2.590,00
R$ 4.849,00
R$ 10.800,00
R$ 1.185,00
R$ 3.408,00
R$ 2.310,00
R$ 510,00
R$ 1.000,00
R$ 1.950,00
R$ 4.000,00
R$ 3.600,00
R$ 982,00
R$ 455,00
R$ 500,00
R$ 1.500,00
R$ 220,00
R$ 2.940,00
R$ 2.940,00
R$ 2.324,00
R$ 592,00
R$ 300,00
R$ 500,00

4

R$ 3.600,00

R$ 14.400,00

2
1
3
1
2
1
150
1
2
32
20

R$ 430,00
R$ 6.000,00
R$ 900,00
R$ 2.000,00
R$ 200,00
R$ 2.000,00
R$ 31,00
R$ 500,00
R$ 2.000,00
R$ 150,00
R$ 150,00

R$ 860,00
R$ 6.000,00
R$ 2.700,00
R$ 2.000,00
R$ 400,00
R$ 2.000,00
R$ 4.650,00
R$ 500,00
R$ 4.000,00
R$ 4.800,00
R$ 3.000,00
R$ 125.592,00
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LOTE 07:
Prédio denominado “Antonieta da Silva Gomes”, situado à Av. Governador Mário Covas,
690 – Vila Barão:
Descrição
Armário aço 2 portas
Armário aço roupeiro 12 divisões
Armário baixo 02 prateleiras
Armário médio 03 prateleiras
Arquivo aço p/ pasta suspensa c/ 4 gavetas
Bebedouro de pressão conjugado 60 L/H
Cadeira de refeição p/ bebês
Cadeira fixa espaldar médio - Azul marinho – CPM
Cadeira giratória espaldar médio – Azul marinho – CPM
Cadeira polipropileno concha infantil
Cadeira polipropileno s/ braços
Cadeirinha escolar colorida
Casa de boneca em polietileno
Colchão infantil
Escorregador desmontável
Estante aço c/ 6 prateleiras
Gangorra com assento para 03 crianças em polietileno
Gangorra com assento para 02 crianças em polietileno
Gaveteiro para mesa c/ 3 gavetas
Gira Gira Carrossel – 04 lugares
Impressora multifuncional laser monocromática - 33 ppm
Máquina de lavar roupas doméstica – 15 kg
Mesa em "L" 1400 X 1400
Mesa de reunião oval 2000 mm
Mesa de reunião redonda 1200 mm
Mesa para professor
Mesa para computador
Mesa para refeitório infantil
Mesa para refeitório infantil com banco
Mesa redonda infantil c/ 5 lugares
Mesa retangular 1200 x 600 x 720 mm – Bege
Mesa retangular c/ gaveteiro fixo 03 gavetas
Micro-ondas 31 L 110 V – Branco
Microcomputador 3.0GHZ núcleo duplo 4GB 500GB
Painel p/ exposições móvel duas faces
Playground com dois módulos interligados
Playground com plataforma superior
Projetor multimídia 2700 ANSI LUMENS (6000 H)
Quadro de avisos de cortiça
Refrigerador duplex - 350 L
Tatame em EVA
Tela de projeção retrátil - 1800 X 1800 MM
Televisor LED Smart 49"
Triciclo infantil
Ventilador oscilante de parede preto - 50 cm
TOTAL
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Quantidade
10
2
2
3
2
2
25
4
3
32
16
35
2
120
3
10
3
3
2
3
2
2
2
1
1
4
1
4
4
7
4
1
1
4
2
1
3
1
2
1
120
1
2
32
16

Valor unit.
R$ 1.000,00
R$ 429,00
R$ 299,00
R$ 455,00
R$ 395,00
R$ 1.390,00
R$ 280,00
R$ 280,00
R$ 349,00
R$ 40,00
R$ 53,00
R$ 37,00
R$ 2.424,50
R$ 60,00
R$ 395,00
R$ 284,00
R$ 770,00
R$ 170,00
R$ 500,00
R$ 650,00
R$ 2.000,00
R$ 1.800,00
R$ 491,00
R$ 455,00
R$ 500,00
R$ 250,00
R$ 220,00
R$ 490,00
R$ 490,00
R$ 166,00
R$ 148,00
R$ 300,00
R$ 500,00
R$ 3.600,00
R$ 430,00
R$ 6.000,00
R$ 900,00
R$ 2.000,00
R$ 200,00
R$ 2.000,00
R$ 31,00
R$ 500,00
R$ 2.000,00
R$ 150,00
R$ 150,00

Valor total
R$ 10.000,00
R$ 858,00
R$ 598,00
R$ 1.365,00
R$ 790,00
R$ 2.780,00
R$ 7.000,00
R$ 1.120,00
R$ 1.047,00
R$ 1.280,00
R$ 848,00
R$ 1.295,00
R$ 4.849,00
R$ 7.200,00
R$ 1.185,00
R$ 2.840,00
R$ 2.310,00
R$ 510,00
R$ 1.000,00
R$ 1.950,00
R$ 4.000,00
R$ 3.600,00
R$ 982,00
R$ 455,00
R$ 500,00
R$ 1.000,00
R$ 220,00
R$ 1.960,00
R$ 1.960,00
R$ 1.162,00
R$ 592,00
R$ 300,00
R$ 500,00
R$ 14.400,00
R$ 860,00
R$ 6.000,00
R$ 2.700,00
R$ 2.000,00
R$ 400,00
R$ 2.000,00
R$ 3.720,00
R$ 500,00
R$ 4.000,00
R$ 4.800,00
R$ 2.400,00
R$ 111.836,00
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LOTE 08:
Prédio denominado “Nelson da Fonseca”, situado à Rua Vidal de Oliveira, 55 – Pq.
Laranjeiras:
Descrição
Armário aço 2 portas
Armário aço roupeiro 12 divisões
Armário baixo 02 prateleiras
Armário médio 03 prateleiras
Arquivo aço p/ pasta suspensa c/ 4 gavetas
Bebedouro de pressão conjugado 60 L/H
Cadeira de refeição p/ bebês
Cadeira fixa espaldar médio - Azul marinho – CPM
Cadeira giratória espaldar médio – Azul marinho – CPM
Cadeira polipropileno concha infantil
Cadeira polipropileno s/ braços
Cadeirinha escolar colorida
Casa de boneca em polietileno
Colchão infantil
Escorregador desmontável
Estante aço c/ 6 prateleiras
Gangorra com assento para 03 crianças em polietileno
Gangorra com assento para 02 crianças em polietileno
Gaveteiro para mesa c/ 3 gavetas
Gira Gira Carrossel – 04 lugares
Impressora multifuncional laser monocromática - 33 ppm
Máquina de lavar roupas doméstica – 15 kg
Mesa em "L" 1400 X 1400
Mesa de reunião oval 2000 mm
Mesa de reunião redonda 1200 mm
Mesa para professor
Mesa para computador
Mesa para refeitório infantil
Mesa para refeitório infantil com banco
Mesa redonda infantil c/ 5 lugares
Mesa retangular 1200 x 600 x 720 mm – Bege
Mesa retangular c/ gaveteiro fixo 03 gavetas
Micro-ondas 31 L 110 V – Branco
Microcomputador 3.0GHZ núcleo duplo 4GB 500GB
Painel p/ exposições móvel duas faces
Playground com dois módulos interligados
Playground com plataforma superior
Projetor multimídia 2700 ANSI LUMENS (6000 H)
Quadro de avisos de cortiça
Refrigerador duplex - 350 L
Tatame em EVA
Tela de projeção retrátil - 1800 X 1800 MM
Televisor LED Smart 49"
Triciclo infantil
Ventilador oscilante de parede preto - 50 cm
TOTAL
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Quantidade
10
2
2
3
2
2
25
4
3
32
16
35
2
120
3
10
3
3
2
3
2
2
2
1
1
4
1
4
4
7
4
1
1
4
2
1
3
1
2
1
120
1
2
32
16

Valor unit.
R$ 1.000,00
R$ 429,00
R$ 299,00
R$ 455,00
R$ 395,00
R$ 1.390,00
R$ 280,00
R$ 280,00
R$ 349,00
R$ 40,00
R$ 53,00
R$ 37,00
R$ 2.424,50
R$ 60,00
R$ 395,00
R$ 284,00
R$ 770,00
R$ 170,00
R$ 500,00
R$ 650,00
R$ 2.000,00
R$ 1.800,00
R$ 491,00
R$ 455,00
R$ 500,00
R$ 250,00
R$ 220,00
R$ 490,00
R$ 490,00
R$ 166,00
R$ 148,00
R$ 300,00
R$ 500,00
R$ 3.600,00
R$ 430,00
R$ 6.000,00
R$ 900,00
R$ 2.000,00
R$ 200,00
R$ 2.000,00
R$ 31,00
R$ 500,00
R$ 2.000,00
R$ 150,00
R$ 150,00

Valor total
R$ 10.000,00
R$ 858,00
R$ 598,00
R$ 1.365,00
R$ 790,00
R$ 2.780,00
R$ 7.000,00
R$ 1.120,00
R$ 1.047,00
R$ 1.280,00
R$ 848,00
R$ 1.295,00
R$ 4.849,00
R$ 7.200,00
R$ 1.185,00
R$ 2.840,00
R$ 2.310,00
R$ 510,00
R$ 1.000,00
R$ 1.950,00
R$ 4.000,00
R$ 3.600,00
R$ 982,00
R$ 455,00
R$ 500,00
R$ 1.000,00
R$ 220,00
R$ 1.960,00
R$ 1.960,00
R$ 1.162,00
R$ 592,00
R$ 300,00
R$ 500,00
R$ 14.400,00
R$ 860,00
R$ 6.000,00
R$ 2.700,00
R$ 2.000,00
R$ 400,00
R$ 2.000,00
R$ 3.720,00
R$ 500,00
R$ 4.000,00
R$ 4.800,00
R$ 2.400,00
R$ 111.836,00
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