
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

EDITAL
Pregão Presencial Nº 000037/2011

ANEXO I

Ítem Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarcaCódigoLote

00001 50,000UN0000444200001

CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA com
concha dupla, estrutura interna em madeira
laminada, com o contra encosto revestido,
braços com regulagem de altura em 7
posições com apoio revestido em poliuretano
injetado integral, com alça interna em aço,
mecanismo com regulagem de profundidade
do encosto, regulagem de altura o assento
mecânico ou a gás, estrela em aço com capa
plástica, (nylon ou alumínio). dimensões (l x a
x p): largura do assento: (39 x 90 x 37 cm) e
cor preta. com garantia de 6 meses pelo
fornecedor vencedor do pregão.

00002 100,000UN0001598800002

CADEIRA SECRETARIA FIXA com assento e
encosto em compensado de 12 mm, assento
medindo 410 x 380 mm, encosto medindo 370
x 280 mm, estofados com espuma anatômica
injetada mínimo de 30 mm, revestido em
corino, sem costura de cor preta, bordas em
pvc rígido de cor preto. fixação do assento e
encosto a base através de tudo de ligação de
aço, base quatro pés, toda estrutura em
tubo 7/8 chapa 18 (1,2 mm de espessura)
com travessa entre os pés frontais e
traseiros e duas travessas sob o assento,
com acabamento em pintura epóxi cor preto
com no mínimo 40 microns de espessura,
ponteiras em polipropileno injetado nos pés.
com garantia de 6 meses pelo fornecedor
vencedor do pregão.
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00003 30,000UN0000625200003

MESA RETANGULAR com gaveteiro de 03
gavetas, tampo confeccionado em mdp de
alta densidade termo - estabilizado, com
espessura mínima de 18mm, revestido em
ambas as faces com laminado melamínico de
baixa pressão (bp), todos os bordos são
encabeçados com fita de poliestireno,
coladas com adesivo hot melt a 200°, buchas
em zamak cravadas sob o tampo para fixação
das estruturas em rosca m6, com passa fio
no tampo ou não, sendo ele diâmetro de
60mm em poliestireno injetado e acabamento
de pega tipo canoa sacavel, painel frontal
estrutural e de privacidade confeccionado em
mdp de alta densidade termoestabilizado,
com espessura mínima de 18 mm, revestido
em ambas as faces com laminado melamínico
de baixa pressão(bp), sendo o bordo inferior
encabeçado em fita de poliestireno colada
com adesivo hot melt a 220°, fixada na base
através de sistema rapid, pinos e buchas de
pressão minifix. estrutura pés lateral com
base curva em chapa de aço repuchada sem
ponteira, com coluna vertical de 150 mm,
dotada de calha de saque para passagem de
fiação, com passa fio no tampo ou não,
sendo ele diâmetro de 60 mm em poliestireno
injetado e acabamento de pega tipo canoa
sacável. medida da mesa: largura 1200 mm e
profundidade 600 mm e altura 740 mm,
gaveteiro fixo 3 gavetas especial, corpo
confeccionado em mdp termo estabilizado
com 18 mm de espessura, revestido em
ambas as faces em laminado melamínico de
baixa pressão(bp), sendo os bordos do
conjunto com encabeçamento em fita de
poliestireno de espessura 2 mm coladas com
adesivo hot melt a 200°, os parafusos de
montagem são parafusos ocultos tipo minifix.
gavetas (3 gavetas), confeccionadas em
chapa metálica dobrada, com espessura de
0,6 mm, com pré tratamento por fosfatização
a base de zinco (lavagem , decapagem e
fosfatização) e pintura eletrostática em tinta
epóxi em pó texturizada, polimerizada em
estufa a 230° formando camadas de 90 a
120° curado em estufa de no mínimo de 15
minutos, frentes confeccionadas em mdp
termo estabilizado, com 18 mm de espessura,
revestido em ambas as faces em laminado
melamínico de baixa pressão (bp), sendo os
bordos do conjunto com encabeçamento em
fita de poliestireno de espessura 02 mm,
coladas com adesivo hot melt a 200°.
puxadores metálicos tipo alça com
acabamento acetinado, o gaveteiro é dotado
de fechadura com trava simultânea, e as
gavetas deslizam sobre corrediças metálicas
com roldanas de nylon. medida: largura 300 x
profundidade 440 x altura 350 mm. cor azul e
identificação do fabricante timbrado na peça.
garantia mínima de 02 anos contra defeito de
fabricação pelo fornecedor vencedor do
pregão.
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00004 5,000UN0000736900004

MESA RETANGULAR PARA REUNIAO com
tampo em melamínico 25mm. acabamento
filetado em todo contorno. pé com calha de
saque frontal. dimensões
2000mm(l)x900mm(p)x740mm(a)

00005 30,000UN0000606000005

MESA SECRETARIA com 2 gavetas, tampos
em chapa de aço. laterais e gavetas
construídas em chapa de aço. pés em tubos
de aço 20 x 20 x 1,20mm.  tratamento
anti-ferruginoso, acabamento em pintura
eletrostática a pó, com resina epóxi-poliéster
e polimerizado em estufa, excelente
resistência química e mecânica. pés com
ponteira de borracha. dimensões: 0,50 x
1,00 x 0,80m.

00006 20,000UN0001852700006

ARMÁRIO ALTO FECHADO com 02(duas)
portas de abrir. tampo superior em madeira
prensada a quente com no mínimo 28mm de
espessura, revestido em laminado melamínico
com bordas retas. com acabamento em perfil
de pvc na mesma cor do laminado. demais
peças (portas, laterais, fundos e prateleiras)
em mdf com aproximadamente 18mm de
espessura, revestidas em ambas as faces em
laminado melamínico com acabamento em
perfil pvc; portas com sistema de fechamento
cremona, com fixador na parte superior e
inferior haste com chaves;• base totalmente
em aço de seção retangular;• partes
metálicas tratadas com banho desengraxante
e contra ferrugem, com pintura em epóxi pó
texturizada na cor azul. sistema de
montagem por buchas de espera, sem
utilização de parafusos direto na madeira.
três prateleiras cor: cinza; dimensões
aproximadas: 1600 x 800 x 495mm. garantia
mínima de 02 anos contra defeito de
fabricação pelo fornecedor vencedor do
pregão.

00007 25,000UN0001852800007

ARMÁRIO DE AÇO fechado 02 portas, m -
1,98 x 1,18 x 0,40, 4 reforços internos, com
acabamento em pvc, fechadura cilíndrica com
chaves tipo yale, estrutura em chapa de aço
nº 20 (0,90mm) e 24 (0,60mm), tratado pelo
processo anti-corrosivo à base de fosfato de
zinco e pintura eletrostática a pó.

00008 20,000UN0000001800008

ARMARIO DE ACO para arquivo, com 5
gavetas sendo, 03 gavetas para pastas
suspensas tamanho ofício e 02 gavetas
duplas para ficha 5x8, confeccionado em
chapa de aço reforçada, espessura 0,45 mm,
tampo 0,60 mm, gavetas 1,20 mm e
canaletas 1,50mm,  rolamentos de aço sob as
gavetas. medidas 133 x 0,49 x 0,57 m.
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00009 5,000UN0000980200009

ARMARIO roupeiro modelo com 12 box com
fechaduras com chaves. pintura eletrostática
à pó, com tratamento da chapa de aço
(fosfatização). cor do corpo: cinza. cor da
porta - verde. dimensões: altura: 1950 mm.,
largura: 1050 mm., profundidade: 400 mm.
dimensões internas dos vãos: altura: 452
mm., largura: 350 mm., profundidade: 375
mm. chapa de aço: corpo em chapa bitola
msg 24 (0,60 mm), porta em chapa bitola msg
24 (0,60 mm) com reforço interno. pés
galvanizados e destacáveis em chapa de aço
bitola msg 14 (2 mm). peso: 55,5531 kgs.
orifícios para ventilação interna no corpo do
armário. este armário deve atender as
especificações da norma regulamentadora nr
24 do trabalho. garantia de 03 anos contra
defeitos de fabricação.

00010 15,000UN0000612900010

LONGARINA 2 LUGARES secretaria
executiva, lisa assento e encosto em
compensado anatômico de 12mm, espuma em
poliuretano injetado de 45mm, perfil protetor
de bordas em pvc flexível. revestido em
corino, s/ costura. com braço.estofada em
espuma injetada, com 30mm de espessura:
medidas do assento/encosto: assento:
430x440, encosto.360x420/340
revestimento em courim verde musgo ou
preto (a cor deverá ser decidida pelo
contratante na autorização de
fornecimento).

00011 30,000UN0001761600011

LONGARINA COM 03 LUGARES secretaria
executiva, lisa assento e encosto em
compensado anatômico de 12mm, espuma em
poliuretano injetado de 45mm, perfil protetor
de bordas em pvc flexível. revestido em
corino,s/ costura. com braço.estofada em
espuma injetada, com 30mm de espessura:
medidas do assento/encosto: assento:
430x440, encosto.360x420/340
revestimento em courim verde musgo ou
preto. (a cor deverá ser decidida pelo
contratante na autorização de
fornecimento).

00012 25,000UN0001477900012

LONGARINA secretaria executiva 4 lugares
lisa assento e encosto em compensado
anatômico de 12mm, espuma em poliuretano
injetado de 45mm, perfil protetor de bordas
em pvc flexível. revestido em corino,
s/costura. com braço.estofada em espuma
injetada, com 30mm de espessura: medidas
do assento/encosto: assento: 430x440,
encosto.360x420/340 revestimento em
courim verde musgo ou preto (a cor deverá
ser decidida pelo contratante na autorização
de fornecimento).
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00013 10,000UN0001477900013

LONGARINA secretaria executiva 5 lugares
lisa assento e encosto em compensado
anatômico de 12mm, espuma em poliuretano
injetado de 45mm, perfil protetor de bordas
em pvc flexível. revestido em corino,s/
costura. com braço.estofada em espuma
injetada, com 30mm de espessura: medidas
do assento/encosto: assento: 430x440,
encosto.360x420/340 revestimento em
courim verde musgo ou preto. (a cor deverá
ser decidida pelo contratante na autorização
de fornecimento).

00014 15,000UN0000009600014

REFRIGERADOR degelo autolimpante:
gaveta extra-fria: exclusiva gaveta para
alimentos frescos como carne, frios e
laticínios, que não precisam ser retirados
durante o descongelamento do refrigerador.
certificado pelo inmetro: nivel a de consumo
de energia. porta-latas. gavetão
transparente para frutas e legumes.
prateleiras da porta removíveis. termostato
externo: fácil de usar, permite o ajuste da
temperatura sem abrir a porta. porta-ovos
removível e empilhável com capacidade para
até 16 unidades. prateleiras do refrigerador
removíveis, reguláveis e inclináveis. pés
niveladores: fácil nivelamento e
movimentação do produto. porta em aço
galvanizado. não contém cfc. capacidade do
congelador: 26 litros. capacidade do
refrigerador 236 litros. capacidade total 262
litros. altura(mm): 1520. largura(mm): 550.
profundidade(mm): 685. peso do
produto(kg): 43. tensão(v): 127/220.
frequência(hz): 60. possuir certificação pelo
inmetro.

00015 5,000UN0001669700015

BEBEDOURO INDUSTRIAL em aço inoxidável,
capacidade de armazenamento e
refrigeração de 100 lt, gabinete e
reservatório em aço inoxidável, isolamento
em poliuretano, dimensões: 1.50 mt altura x
0,53 largura x 0,53 profundidade, pés
reguláveis, 03 torneiras em antimonio para
copo e jato cromadas sendo opcional,
termostato fixo com regulagem de
temperatura para ajuste de 04 a 15 graus,
sistema de filtragem interna siterizado de
tripla ação de fácil acesso e manutenção,
voltagem 110 v e 220 v. garantia de 12
meses.

00016 10,000UN0000009900016

BEBEDOURO elétrico em aço inoxidável, tipo
pressão com refrigeração, gabinete em aço
inoxidável, duas torneiras em latão cromado,
uma de jato para boca e a outra para copo
ambas com regulagem, pia em aço inoxidável
polido, filtro de água com carvão ativado e
vela sinterizada, reservatório de água em
aço inoxidável com serpentina externa,
termostato para ajuste da temperatura de 4°
a 15°c e bivolt. dimensões: alt. 960mm x
larg. 335mm x prof. 290mm.
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00017 15,000UN0000594300017

ESCADINHA C/ 2 DEGRAUS com piso em
madeira revestido com borracha
anti-derrapante e cinta de aço inox nas
bordas estrutura em tubos de aço 20 x 20 x
1,20mm e pés com ponteiras de borracha.
tratamento anti-ferruginoso, acabamento em
pintura eletrostática a pó, com resina
epóxi-poliéster e polimerizado em estufa,
excelente resistência química e mecânica. pés
protegidos com ponteiras plásticas;
dimensões: 0,40 x 0,50 x 0,35 m.

00018 10,000UN0000894500018

MESA PARA EXAME CLINICO com leito em
madeira estofado com espuma de látex
revestida em courvin lavável. cabeceira
móvel por meio de cremalheira. estrutura em
tubos de aço 1”1/4 x 1,20mm. tratamento
anti-ferruginoso, acabamento em pintura
eletrostática a pó, com resina epóxi-poliéster
e polimerizado em estufa, excelente
resistência química e mecânica. pés com
ponteira de borracha. dimensões: 0,64 x
1,85 x 0,80m. com registro da anvisa.

00019 8,000UN0000566700019

MESA ginecológica simples, com leito
construído em chapa de aço, dividido em 3
partes sendo o assento fixo e a cabeceira e
peseira reguláveis por meio de cremalheiras.
pés em tubos de aço 30 x 30 x 1,20mm.
tratamento anti-ferruginoso, acabamento em
pintura eletrostática a pó, com resina
epóxi-poliéster e polimerizado em estufa,
excelente resistência química e mecânica. pés
com ponteiras de borracha. dotada de uma
gaveta para detritos, porta coxas alumínio
fundido revestido em courvin, com anexos
cromados e reguláveis. com colchonete com
espuma de látex revestida em courvin
lavável, na cor preta. dimensões: 0,50 x
1,85 x 0,80m. com registro da anvisa.

00020 10,000UN0001760800020
DIVÃ DOBRÁVEL (MALA) EM ALUMÍNIO COM
CABECEIRA REGULÁVEL capacidade de até
120 kg, sem orifício, disponível na cor preto.

00021 20,000UN0000771600021

ARMARIO VITRINE C/ 1 PORTA de vidro, 3
prateleiras e laterais de vidro, fundo em
chapa de aço. tratamento anti-ferruginoso,
acabamento em pintura eletrostática a pó,
com resina epóxi-poliéster e polimerizado em
estufa, excelente resistência química e
mecânica. dimensões: 1,50 x 0,50 x 0,40m.

00022 10,000UN0000013200022

BANQUETA giratória estofada, com altura
regulável de 45 cm até 80 cm de altura,
estrutura em tubos de aço 1” x 1,20mm e
assento em chapa nº 20 estofado. assento
com 35 cm de diâmetro. tratamento
anti-ferruginoso, acabamento em pintura
eletrostática a pó, com resina epóxi-poliéster
e polimerizado em estufa, excelente
resistência química e mecânica. pés com
ponteira de borracha ou rodízios.
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00023 15,000UN0001852900023

BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO com base em
tripé de ferro fundido. parte inferior em tubo
de aço e altura regulável. haste cromada e
apoio de braço móvel em aço inox.
tratamento anti-ferruginoso, acabamento em
pintura eletrostática a pó, com resina
epóxi-poliéster e polimerizado em estufa,
excelente resistência química e mecânica. pés
com ponteira de borracha. com registro da
anvisa.

00024 80,000UN0000980400024

CADEIRA de aço simples, com estrutura em
tubos de aço 7/8, com assento e encosto em
chapa de aço. tratamento anti-ferruginoso,
acabamento em pintura eletrostática a pó,
com resina epóxi-poliéster e polimerizado em
estufa, excelente resistência química e
mecânica. pés com ponteira de borracha.

00025 15,000UN0000743200025

NEGATOSCOPIO de 2 corpos, estrutura em
chapa de aço. tratamento anti-ferruginoso,
acabamento em pintura eletrostática a pó,
com resina epóxi-poliéster e polimerizado em
estufa, excelente resistência química e
mecânica. visor em acrílico leitoso. interruptor
lateral e 4 lâmpadas fluorescentes.
dimensões: 0,80 x 0,53m.

00026 80,000UN0000012800026

LIXEIRA com pedal (capacidade 05 litros),
com tampa móvel por pedal, totalmente
construída em chapa de aço. tratamento
anti-ferruginoso, acabamento em pintura
eletrostática a pó, com resina epóxi-poliéster
e polimerizado em estufa, excelente
resistência química e mecânica. capacidade 5
lt. acompanha balde de 5l em aço inox.

00027 15,000UN0000858700027

SUPORTE PARA SORO com altura regulável,
com haste superior cromada com 2 ou 4
ganchos e fixação da altura por meio de
manípulo termoplástico. parte inferior em
tubos de aço de 1 e base com 5 pés com
rodízios de 2. tratamento anti-ferruginoso,
acabamento em pintura eletrostática a pó,
com resina epóxi-poliéster e polimerizado em
estufa, excelente resistência química e
mecânica. altura mínima de 1m e máxima de
2,10m.

00028 5,000UN0000011100028

PURIFICADOR DE AGUA cor: branco/ grafite,
tripla filtragem, fácil substituição do filtro,
controle da temperatura da água
natura/gelada, pode ser fixado na parede,
acompanha cabo de força, possui botão
liga/desliga, capacidade de até 1,4 litros de
água no reservatório, remove odores e
sabores da água , filtra impurezas sólidas,
filtra e purifica a água, utiliza carvão ativado
com prata coloidal. o elemento filtrante em
polímero aglomerado com dolomita (pld) para
a retenção de partículas sólidas e redução da
acidez da água. o gabinete é produzido em
chapa de aço super-resistente, bivolt.
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00029 20,000UN0000566700029

MESA de cabeceira aberta, dimensões (comp.
x larg. x alt.): 40 x 40 x 80 cm, tubos de aço
carbono 20 x 20 mm, tampo superior, gaveta
com puxador, 01 prateleira na parte inferior,
pés com ponteira em pvc.

00030 2,000UN0000679000030

CONDICIONADOR DE AR DE JANELA 7000
btus mecânico. baixo nível de ruídos, com
direcionadores de ar que se deslocam o ar
para cima e para baixo, para a esquerda e
para a direita. com grade frontal de fácil
manuseio. função de ventilação de 2
velocidades. gabinete e chassi em aço
zincado, possuir eficiência emergética a para
baixo consumo de energia, com dupla saída
de ar. garantia mínima de 1 ano.

00031 3,000UN0001358900031

CONDICIONADOR DE AR SPLIT 7.000 btus
frio, controle remoto com display de
temperatura digital em cristal líquido, timer
digital 24 horas: liga e desliga, função que
distribui melhor o ar, com entrada superior de
ar e silencioso, tripla filtragem, função turbo.
deverá ser entregue devidamente instalado e
funcionando sem nenhum ônus além para a
administração. garantia mínima de 1 ano.

00032 5,000UN0001358900032

CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 btus
frio, controle remoto com display de
temperatura digital em cristal líquido, timer
digital 24 horas: liga e desliga, função que
distribui melhor o ar, com entrada superior de
ar e silencioso, tripla filtragem, função turbo.
deverá ser entregue devidamente instalado e
funcionando sem nenhum ônus além para a
administração. garantia mínima de 1 ano.

00033 5,000UN0001358900033

CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 btus
frio, controle remoto com display de
temperatura digital em cristal líquido, timer
digital 24 horas: liga e desliga, função que
distribui melhor o ar, com entrada superior de
ar e silencioso, tripla filtragem, função turbo.
deverá ser entregue devidamente instalado e
funcionando sem nenhum ônus além para a
administração. garantia mínima de 1 ano.

00034 5,000UN0001358900034

CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 btus
frio, controle remoto com display de
temperatura digital em cristal líquido, timer
digital 24 horas: liga e desliga, função que
distribui melhor o ar, com entrada superior de
ar e silencioso, tripla filtragem, função turbo.
deverá ser entregue devidamente instalado e
funcionando sem nenhum ônus além para a
administração. garantia mínima de 1 ano.

00035 5,000UN0001522700035

SUPORTE DE PAREDE para tv lcd de 26’’ a
42’’. com parafusos e buchas para fixação e
certificado. em aço carbono e tratamento
anti-corrosão e pintura ktl.

00036 5,000UN0000002800036

TV ( TELEVISOR ) lcd 42’’ com conversor
digital integrado, 2hdmi, na cor preta.
(márcia melhorar a especificação para termos
uma tv de qualidade)
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00037 5,000UN0000636500037

ANDADOR, DOBRAVEL E REGULAVEL fixo,
fabricado em alumínio, com ponteiras de
borracha, rodas dianteiras e regulagem de
altura.

00038 5,000UN0000636500038

ANDADOR, DOBRAVEL E REGULAVEL
articulado, fabricado em alumínio, com
ponteiras de borracha, rodas dianteiras e
regulagem de altura.

00039 40,000UN0001484100039
SUPORTE PARA CPU e estabilizador com
altura máxima de 60 cm, acabamento em
melamina 18 mm, cor cinza

00040 2,000UN0000295200040

TELA retrátil para projetor 1,8 x 1,8m.
enrolamento automático por mola motora;
necessita de ponto de fixação em parede ou
teto; ideal para salas de aula. estrutura em
aço com tratamento fosfático e pintura
eletrostática; sistema de multi-parada, ajuste
fácil do tamanho da tela (altura).

00041 2,000UN0000295200041

TELA tripé para projetor 1,8 x 1,8m.
enrolamento automático por mola motora;
tripé de sustentação embutido na estrutura,
dispensa ponto de fixação; excelente para
apresentações móveis; sistema de
multi-parada, ajuste fácil do tamanho da tela
(altura

00042 7,000UN0000008200042

FOGAO elétrico, corpo em aço inoxidável,
com 02 placas aquecedoras com diâmetro de
180mm com 2000w cada, 02 protetores de
super aquecimento, 02 chaves de controle de
calor em 4 posições, painel indicativo de nível
de calor, 110v ou bivolt, isolamento térmico
com lã de vidro e instalação elétrica
certificada pelo inmetro.

00043 5,000UN0001853000043

BIOMBO TRIPLO ESMALTADO com painéis em
algodão cru, construído em tubos redondos
de 7/8, todo esmaltado, pés com ponteiras
de pvc, painéis em tecido de algodão cru
reforçado, com ou sem rodízios. dimensões
aberto: 1,80x1,80

00044 10,000UN0001676400044

CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL com
assento, encosto e apoio de braços
estofados. rodas traseiras de ø 24” com raios
de ferro trefilado. rodas dianteiras de 8”.
tratamento anti-ferruginoso, acabamento em
pintura eletrostática a pó, com resina
epóxi-poliéster e polimerizado em estufa,
excelente resistência química e mecânica.
com registro da anvisa.

00045 10,000UN0001853100045

CADEIRA DE BANHO confeccionada em aço
carbono, assento sanitário removível, apoio
para os braços  removíveis apoio para os pés
escamoteáveis, freios bilaterais, rodas
traseiras  aro 06 giratórias com pneus
maciços rodas dianteiras aro 06 com pneus
maciços
posicionadas na parte interna da cadeira,
encosto em nylon.
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00046 3,000UN0000136500046

MACA retrátil estrutura em duro alumínio
tubular, dimensionada para suportar vítima
de até 200 kg, ajuste de 6 posições de
altura, movimento fowler com posições de 0º
à 90º. acompanha colchonete revestido em
material impermeável, auto extinguível,
costurado eletronicamente, com quatro
rodízios de borracha com 127mm de diâmetro
com sistema de freios, alças laterais
basculantes com sistema de fechamento.
acompanha cintos de segurança automotivos
com sistema de quatro pontas e dois cintos
de segurança automotivos com sistema duas
pontas. sistema de ancoragem completo para
instalação em veículos de resgate, com
sistema retrátil de recolhimento de pernas e
sistema de segurança automático que impede
a queda acidental. garantia mínima de 1 ano.

00047 50,000UN0000736400047

COLETOR com pedal 30 litros branco.
produzido em polipropileno de alta
resistência, indicados para áreas internas e
externas. tampa com sistema de
abertura/fechamento através de pedal, que
promove a vedação do coletor evitando a
dispersão de odores e a contaminação por
insetos, além de evitar riscos de
contaminação. garantia de 06 meses.
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