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ANEXO I

Ítem Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarcaCódigoLote

00001 4,000UN0000575500001
ESTANTE DE ACO C/ 06 PRATELEIRAS cor
cinza, chapa 26, medindo 0,93 x 0,30 x 1,98
(ação social)

00002 2,0002020002023000002

ARQUIVO EM AÇO com 04 gavetas
profundas para pasta suspensa com puxador
modelo alça em pvc, sistema de deslizamento
das gavetas com rolamento de aço, chapa
26, medindo 1,33 x 71 x 47
(aproximadamente) (ação social)

00003 5,0002020002023100003

ARMÁRIO EM AÇO com 02 portas de abrir,
05 prateleiras reguláveis, com chave, chapa
26 (espessura 0,46 cm), 1,98mm altura, 40
cm largura, 90 cm cumprimento na cor cinza
(ação social).

00004 1,000UN0001669500004

FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO
queimadores frontais. chama tripla com
controle individual das chamas internas e
externas. queimadores traseiros, chama
dupla, mesa em esmalte antiaderente,
grades e queimadores da mesa em ferro
fundido, injetor de gás horizontal, bandeja
coletora de resíduos, estrutura de cantoneira
de aço. (ação social)

00005 8,000UN0000137400005

CADEIRA FIXA com estrutura de assento e
encosto em aço anatomicamente, com no
mínimo de 3 cm de espuma laminada, assento
e encosto em madeira mdf revestida em
courvim preto, reforçada com polca garra (no
acento e no encosto), base com reforço nas
laterais (padrão abnt) (ação social)

00006 16,000UN0001761600006
LONGARINA COM 03 LUGARES em courino,
com braço, espuma injetada, base preta
(ação social)

00007 15,000UN0002023200007
LONGARINA COM 05 LUGARES em courino,
com braço, espuma injetada, base preta.
(ação social)

00008 5,000UN0001477900008
LONGARINA com 03 lugares, em courino, sem
braço, espeuma injetada, base preta (ação
social)

00009 1,000UN0000681600009

MESA EM MDF tipo secretária, com 06
gavetas, chave, cinza/preta, medida da
mesa 150 x 75 x70, medida do gaveteiro 36
x 37x 41. (ação social)

00010 10,000UN0002023300010

VENTILADOR TUFÃO com grades de proteção
cromadas ou com pintura epóxi na cor preta
e branca, potência: 1/4 cv - 200w, diâmetro
da hélice: 22, rpm: 1300 máxima, tensão:
127v, 220 bivolt, velocidade regulável,
equipado com protetor térmico. (ação social)
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00011 12,000UN0000006200011

MICRO COMPUTADOR completo
contendo:pentium 43.0ghz 775,512 mb ram
pc 533 mhz ddr2, hd 80gb 7200rpm, gabinete
atx 4 baias 400w, teclado, mouse, placa de
som (on board), placa de rede (on board),
placa de vídeo de dvd, drive 1.44, monitor de
15” lcd 540n, estabilizador sms 300va,
no-break sms 600v. (ação social)

00012 2,000UN0002023400012

SISTEMA DE SOM compact: sistema de pa
compact com dispersão horizontal de 180
graus e sua configuração em array
articulado. four - chanell mixer fornece dois
canais mic / linha de entrada (1 e 2) que
aceitam xlr e ¼  trs conexões, possuem
pré-amplificadores de ultra-baixo ruído, luzes
de duas fases de clipes, controles de
acabamento e xlr line-out canais de entrada
secundária, canais (3 e 4) aceitar ¼ não
balanceados fonte line.
canal 1:
microfone com entrada balanceada
canal 2:
entrada p2; entrada rca e entrada p10.
saídas:
rca e p10. (ação social)

00013 1,000UN0001547000013

MESA DE SOM contendo as seguintes
características:
canais:
6 canais mono com 3 vias de eq;
2 canais stereo com 2 vias de eq;
2 auxiliares.
entadas: entradas e saídas balanceadas xlr e
entradas de ¼”
peso: 5,18kg
dimensões: 39 x 45 x 19cm (axlxp)
conserto / troca: conserto
garantia: 12 meses
informação adicional: pré-amps gb 30
( ação social)

00014 1,000UN0000980500014 MICROFONE duplo de mão (ação social)
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