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ANEXO I

Ítem Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarcaCódigoLote

00001 15,000UN0000137400001

CADEIRA FIXA com estrutura do assento e
encosto em aço anatomicamente, no mínimo
3 cm de espuma laminada, assento e encosto
em madeira mdf revestida em courvim preto,
reforçado com pouca garra (no assento e
encosto), base com reforço nas laterais
(padrão abnt).

00002 3,000UN0001761600002

LONGARINA COM 03 LUGARES - cadeira com
assento e encosto em polipropileno injetado
anatômico, sem braço, estrutura
confeccionada em tubo em aço industrial com
duas barras na horizontal. assento medindo
aproximadamente 0,46 x 0,41. encosto
medindo aprox. 0,45 x 0,33. na cor preta,
com camadas de no mínimol 60 microns.

00003 3,000UN0000681600003
MESA EM MDF tipo secretária com 02
gavetas, com chave, cor cinza, medindo 120
x 75 x 60.

00004 7,000UN0001756600004

ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS DE
ABRIR, COM CHAVE com cinco pratileiras
reguláveis chapa 26 (espessura 0,46 cm),
198 cm  altura, 40 cm largura, 90 cm de
comprimento, cor cinza.

00005 1,000UN0000979800005

APARELHO DE DVD player com entrada usb,
compatível com dvd, divx, mpeg 4 svcd, vcd,
dvcd, dvd/rw, dvd+r/w, leitor de cartão de
memória sd/mmc, conector usb, reprodutor
de mp3, função karaokê, microfone incluso, 2
entradas para microfone, progressive scan,
sistema de cor pal-m/ntsc/pal-n/auto; áudio
analógico de 5.1 canais, douby digital
decoder; lcd display; controle remoto
multifunção; saídas vgs/s vídeo componentes
separados, saída de áudio digital
óptica/coaxial.

00006 10,000UN0001699600006
ESTANTE DE AÇO. com 06 prateleiras
simples, cor cinza, chapa 26, medindo
0,93x0,30x1,98.

00007 1,0002020002023000007

ARQUIVO EM AÇO para pastas suspensas
com 04 gavetas corrediças em trilho
telescópico. gavetas profundas para pastas
suspensas com puxador modelo alça em pvc,
sistema de deslizamento das gavetas com
rolamento de aço, chapa 26 medindo
1,33x71x47 (aproximadas).

00008 12,000UN0000003200008

VENTILADOR DE TETO 04 pas de aço sem
lustre, todo em aço tratado com pintura
eletrostática, potência 1/6cv, rpm 420,
tensão 127 ou 220 volts, diâmetro 1.000mm,
área de ventilação 20m², chave rv =
liga-desliga com reversão.
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00009 1,000UN0001264500009

FORNO DE MICROONDAS 23 litros, porta
com visor branco e transparente, tecla ligar
+ 30, função mater aquecido, chave de
segurança, menu pratod rápidos, tecla
descongelar.

00010 8,000UN0001820000010

COMPUTADOR COMPLETO (monitor, teclado,
mouse, cpu, estabilizador, caixa de som).
estabilizador com 04 núcleos 2.93 ghz, 4gb, 1
tb (100gb), gravador de dvd-rw contendo:
processador com 02 núcleos 2,93 ghz,
barramento: fsb 1066 mhz, cachê 3 mb cachê
i2; memória 4gb (ddr2 pc 6400) hard disk 1 tb
satã 2 7200 rpm; placa mãe fax moldem: 56
kbps, v. 92 drives: dvd-rw (gravador de
cd498 x, gravador de dvd 16x) rede 10/100
mbps fast ethernert vídeo: processamento
de vídeo integrado com alocação dinâmica de
até 224mb; áudio: integrado, com suporte
para áudio 5.1, caixa de som estéreo 2.0,
teclado: português abnt 2, 107 teclas, mouse
ópitico, 02 botões, os dois com sistema
operacional: conexões 2 usb, 1 line out in
microfone (portas frontais), e 1 paralela, 1
serael, 4 usb, 2 os/2, 1 vga, 1 rj 11 e áudio
(portas traseiras). com manual técnico,
cabos, voltagem bivolt, monitor lcd
widescreen, tamanho 19, pixel pitch 0,248
mm; resolução máxima 1920x1080-60hz;
sistema compatível windows e mac; conexões
analógico rgb, manuais e certificados.
estabilizador de linha integrado, micro
processador e chave liga/desliga embutida;
tipos de proteção sub e sobre tensão, sobre
corrente, sobre carga; tipo fusível vidro ação
rápida, desing moderno, filtro de linha
integrado; regulagens: faixa de tensão
admissível na entrada (93,5 vac à 145,5 vac)
para 115 v e (179,0 vac à 269,0 vac) para
220, mantendo a tensão de saída entre
(108,1 v à 121,9 v); material abs, indicado
para informática, microprocessador luz
indicadora: led. chave liga/desliga embutida;
aprovada pelo inmetro, alimentação bivolt,
potência 300 va, tomada de saída 04, tipo
tomada tri polar, tempo de resposta máximo
3 ciclos.

00011 2,000UN0000429000011

IMPRESSORA LASER multifuncional,
capacidade de entrada padrão de até 250
folhas (alimentação prioritária: até 10
folhas). ciclo de trabalho de até 5000
páginas, bandeija de entrada prioritária
medindo 89x44 a 216x356 mm; bandeija de
entrada de mídia 76x127 a 216x356mm,
digitalização com  resolução de até 19,200
dpi aperfeiçoados, tamanho máximo de
digitalização de 216x297mm, porta
compatível com usb 2.0 de alta velocidade,
memória padrão de 32 mb, dimensões (axlxp)
457x369x322. com 02 cilindros de toner e
cabo de conexões.

00012 4,000UN0000085900012
EXTENSAO de 2m de comprimento. contém: 1
plug macho universal, 1 plug fêmea universal.
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00013 5,000UN0001303400013

PEN DRIVE com capacidade de
armazenamento de 08 gb, interface usb 2.0.
dimensões aproximadas de 55,65mm x
17,3mm x 9,05mm. cinco anos de garantia.

00014 3,000UN0001206300014

ROTEADOR sem fio, 300 mbps, 03 antenas,
04 portas lan 10/100 mbps, servidor vpn
para até 05 conexões remotas
criptografadas.

00015 5,000UN0000011500015 NOBREAK com 06 entradas 1200va.

00016 2,000PÇ0002038200016
MESA EM MDF, COR CINZA medindo 250x82
cm

00017 1,000PÇ0000761400017
MESA DE GRANITO medindo 2,5 x 1,5 metro,
com dois pés em granito, quadrados medindo
0,35 x 0,35cm, na cor amarelo icaraí.

00018 42,000UN0001477900018

LONGARINA executiva 03 lugares braço
escamoteavel e prancheta assento e encosto
em espuma injetável com 50mm de
espessura. estrutura retangular em tubo
industrial 50x30mm, com espessura de
1.2mm de parede interna barra dupla com
niveladores de altura unidas pelo sistema de
solda mig, acabamento em pintura
eletrostática epoxi pó na cor verde musgo.
medindo 2,93cm.

00019 1,000CJ0000613000019

CONJUNTO DE MESA C/ 6 CADEIRAS mesa
com estrutura e revestimento em aço, com
acabamento em pintura eletrostática, tampa
de granito, pés: quatro sapatas (ponteiras),
sistema de montagem: encaixe tipo cunha,
peso suportado 120kg. dimensões
aproximadas 76x130x70. 06 cadeiras com
estrutura e revestimento em aço, com
acabamento em pintura eletrostática,
encosto tubos de aço, assento em madeira
estofada revestida em napa, espuma
densidade d-12. pés: quatro sapatas
)ponteiras), peso supertado 100 kg,
dimensões aproximadas 96 x 37 x 40.

00020 1,000UN0000432200020
ARMARIO DE COZINHA em aço triplo, 03
portas. cor branca.

00021 1,000UN0002038300021
BALCÃO DE COZINHA em aço triplo, com
tampo, três portas e três gavetas. cor
branca.

00022 1,000UN0002038400022
MESA ESCRITÓRIO redonda, em mdf,
grande, para reuniões.

00023 1,000UN0000597800023

PABX  micro central pabx 208 para 02 linhas e
8 ramais. transferência de ligações e
rechamada automática. 4 tipos de
pré-programações. captura de chamadas.
desvio de chamadas - siga-me. entrada para
música de espera externa. música de espera
interna. senha com cadeado e bloqueador.
ramal para internet e aparelho de fax.
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00024 10,000UN0000660500024

CADEIRA UNIVERSITARIA, REVESTIDA DE
TECIDO C/ PRANCHETA LATERAL EM
FORMICA com braço, estrutura em aço, tubo
3/4x 1,20 mm, pintura epóxi preto,
prancheta em mdp de 15 mm, com perfil de
pvc, assento e encosto com madeira
compensada de 12 mm, espuma injetada,
tecido j. serrano na cor preta.
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