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ANEXO I

Ítem Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarcaCódigoLote

00001 2,000UN0000015600001

AR CONDICIONADO 10000 btus portátil, frio,
refrigeração, ventilação, desumidificação,
velocida: baixa, média e alta, silencioso,
alimentação: 127 v/60 hz,

00002 2,000UN0000015600002
AR CONDICIONADO split 12.000 btus, gás
ecológico, controle remoto, função
desumidificar, função auto-limpeza.

00003 1,000UN0001264500003
FORNO DE MICROONDAS capacidade de 23
lts, potência: 800 w, cor branco, voltagem:
110 v.

00004 1,000UN0000006100004

IMPRESSORA multifuncional com as funções
de imprimir, copiar, digitalizar.
suporte multitarefa,;
velocidade de impressão preto (normal, a4):
aproximadamente 18 ppm;
velocidade de impressãom preto (normal,
carta): aproximadamente 19 ppm;
ciclo de trabalho (mensal, a4) :
aproximadamente 8.000 cópias ;
volume mensal de páginas recomendado:
aproximadamente 250 até 2.000 ;
qualidade de impressão preto (ótima):
aproximadamente 600 x 600 dpi (1200 dpi
efetivos);
bandeja de entrada para aproximadamente
150 folhas;
bandeja de saída para aproximadamente 100
folhas com face para baixo;
opções de impressão frente e verso: manual
(fornecido suporte de driver);
tipos de suportes suportados: papel (normal,
para impressão a laser), envelopes,
transparências, etiquetas, cartolina, postais.
velocidade do processador :
aproximadamente 400 mtz
memória padrão: aproximadamente 8 mb

00005 2,000UN0000973900005
CAMA DE SOLTEIRO material: 100% mdf,
garantia de 03 meses, cor: tabaco

00006 2,000UN0002225700006

COLCHÃO DE SOLTEIRO de espuma d 23,
selado liso inmetro, medidas: 0,78 x 1,88 x
0,12, 01 ano de garantia, suporte
aproximado de 60 kg.

00007 1,000UN0000011100007

PURIFICADOR DE AGUA capacidade de
aproximadamente 2,8 l/h (água gelada),
fornecimento: natural e gelada, equipado
com compressor, dimensão de
aproximadamente: a: 43 cm, l: 28 cm, p: 48
cm, frequência: 60 hz, voltagem: 110 v.
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00008 1,000UN0000656600008

APARELHO DE FAX compatibilidade itu-t,
sistema de leitura sensor de imagem por
contato (cis), tamanho do documento 216 x
600 mm, largura de im pressão: 208 mm,
densidade de leitura horizontal: 8 pels/mm,
vertical: 3,85 / 7,7 / 15,4,
velocidade/modem: 9.600 / 7.200 / 4.800 /
2.400 bps, velocidade de transmissão: 15
seg. por página**, sistema de compressão
modifies huffman (mh), modifies read (mr),
alimentador de documentos até 10 páginas,
resolução padrão / fino / super fino / foto,
tipo de impressão: impressão térmica, não
possui cortador automático de papel ,
sistema telefônico integrado, modo de
discagem tom (dtmf) pulso, memória da
agenda: 100 números, recepção: 28 pág,
potência: 127 v ac, 60 hz

00009 1,000JG0001809300009

SOFÁ 3 E 2 LUGARES revestimento em
tecido, estrutura madeira pinus e eucalipto
tratada e seca, densidade: d 23,
revestimento: polipropileno, chenille
composto por poliéster e algodão, encosto
removível c/ densidade: d 14, braços: c/
densidade d 18, pés plástico.

00010 1,000UN0000002800010

TV ( TELEVISOR ) 42 polegadas led,
resolução de aproximadamente  1920 x 1080
pixels
coneções: entrada: 2 usb 2.0, 2 hdmi, 1 rgb,
audio pc
padr;ao:  ntsc, pal n, pal m, isdb-t,
voltagem: automática 110 v/220 v
acessório: controle remoto
garantia: 12 meses

00011 1,000UN0000625300011
MESA REDONDA tampo de vidro temperado
com 04 cadeiras

00012 1,000UN0001820000012

COMPUTADOR COMPLETO sistema
operacional win8, pro 64, processador intel
core i3, memória: 4 gb, disco rígido: 500 gb,
drive óptico dvd rw, vídeo intel hd, placa de
rede interna, entradas/saídas, microfone,
monitor led 19,5 polegadas, estabilizador 300
va.

00013 4,000UN0000002800013

TV ( TELEVISOR ) 42 polegadas led,
resolução de aproximadamente  1920 x 1080
pixels
coneções: entrada: 2 usb 2.0, 2 hdmi, 1 rgb,
audio pc
padr;ao:  ntsc, pal n, pal m, isdb-t,
voltagem: automática (110/220) v
acessório: controle remoto
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