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Ítem Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarcaCódigoLote

00001 1,000UN0000472200001

LAVADORA DE ROUPA turbo de capacidade
de 10 kg  na cor branca  tecla econômica
com 12 programas de lavagem  programação
completa especialmente desenvolvida para
lavar adequadamente todos os tipos de
roupas e sujeiras  programa lavagem de tênis
com 5 níveis de água  multispenser muito mais
prático  fácil de abrir e manusear  interior
removível que facilita a limpeza no dia a dia
tecla avança etapas  tecla duplo enxague
gabinete zyncplus de aço galvanizado com 03
anos de garantia
cesto com 10 anos de garantia em
polipropileno

00002 2,000UN0000979900002

BATEDEIRA planetária na cor preta  material:
plástico  velocidade: 8 velocidades
capacidade da tigela/copo ( em litros) 4 litros
caracteristica do copo/tigela/tampa: plástico
caracteristicas do batedores: batedores em
metal  recursos/funções: prepara massas
leves  alimentação: energia elétrica
voltagem: 110 v  potência: 300 wconsumo
(kw/h) :0 15 kw/

00003 1,000UN0000011200003

LIQUIDIFICADOR funções e características:
capacidade de 02 litros  material do copo:
plástico função: pulsar  separar sementes
triturar gelo
lâminas: aço inoxidável  removíveis  serrilhas
cor: branco
material do copo: plástico
voltagem 127 volts
potência: 550 w

00004 2,000UN0000008200004

FOGAO 5 bocas tipo piso
exclusivo design sedna: único com botões na
mesa e controle do forno independente no
painel  pés altos e grafismos exclusivos
queimador super chama: 3 0 kw- potencia
para cozinhar super rápido  acendimento
automático total: praticidade e segurança no
uso dos queimadores e do forno  3 potência
de queimadores: 3 0kw 2 kw  e 1 7 kw
queimadores vulcano: design diferenciado
que além de deixar seu porduto mais bonito
facilita a limpeza  grade de mesa: facilidade
para movimentar as panelas enquanto
cozinha  1 prateleira auto deslizante   mesa
inox brilhante sobreposta  puxador robusto
capacidade do forno: 97 l  voltagem: bivolt
cor: branca
garantia de 12 meses
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00005 1,000UN0002035600005

TV LCD 32" resolução: hd  consumo: (kw/h)
menos de 1 w/67w  frequência em hz: 60 hz
idiomas: português  ingles e espanhol
timer: on/off  sleeptimer  conversor digital
integrado  potência de áudio: 8 w+8w ( rms)
som estério  sap  closed caption  dolby digital
conexões hdmi:01  conexões usb: 01
conexão para pc  entrada rf (2) video
composto  dimensões aproximadamente: 44 7
x73 3 x 0 79 cm (axlxp)  peso líquido
aproximadamente: 09 kg  garantia de 12
meses

00006 7,0002020001511600006

ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS
arquivo em aço para pasta suspensa com
carrinho  telescópico dotados de oito esferas
metálicas 1’ cada  que permitem a abertura
total da mesa  com 4 gavetas para pastas
suspensas aptas a suportar carga de 30kgf
por gavetas uniformes distribuída  tampo
corpo  fundo e gavetas ( frente  corpo e
fundo) confeccionados em chapa 24 (0 60
mm) carrinho progressivo em chapa 18 ( 1 2
mm) puxadores zamak p 86 cromados
fechadura papaiz  art 55 cromada com duas
chaves com dispositivo que trava
simultaneamente todas as gavetas através
de uma barra de aço com quatro gatilhos
ponteados  a um ferro de 1/24 e 130 mm
dobrado em ângulo de 45 % fixada da
fechadura  porta etiqueta estampada no
centro da frenete da gaveta medindo 70 mm
x 45 mm e possuem sapatas plásticas
niveladoras  medidas da gaveta: 280 mm alt
x 390 mm larg x 580 mm prof  dimensões: 1
335 mm alt x 460 mm loarg x 708 mm prof
com 12 meses de garantia

00007 13,0002020002023100007

ARMÁRIO EM AÇO  com 02 portas  contendo
um reforço ômega em cada porta na medida
de 1 840 mm x 110 mm  internamente com 4
prateleiras reguláveis a passo de 50 mm em
cremalheiras ponteadas  nas laterais do
armário confeccionadas nas laterais do
armário confeccionadas em chapa 22 ( 0 75
mm) com capacidade de 40 kgf por prateleira
uniformemente distribuída  corpo prateleira e
portas confeccionadas em chapa 22 ( 0 75)
portas de abrir com dobradiças sendo
articuladas por 2 pinos um inferior e outro
superior  puxador em pvc  prateleiras
internas medindo 895 mm de larg x 343 mm
prof x 30 mm alt  dimensões: 1 988 mm alt x
900 mm lag x 400 mm prof
com 12 meses de garantia  contendo 02
portas de abrir  puxador e chave  com 04
divisórias reguláveis  acabamento anti-
ferruginoso e pintura eletrostática na cor
cinza  medidas: 190 x 80 x 40 mm ( alt x larg
x prof)
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00008 6,000UN0001784200008

HD EXTERNO 500 GB contendo 01 cabo
conexões: usb 3 0/2 0  interfase: sata
requisitos do sistema: pc windows  xp
windows vista  windows 7 e windows 8
portatil
capacidade do hd: 500 gb
12 meses de grantia

00009 3,000UN0000746200009

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL tecnologia
da impressão: jato de tinta  função: cópia
scaner e impressão: colorida  resolução
máxima de impressão: 4800 x 1200 dpi
velocidade máxima de impressão em cores:
20 pag/min ciclo de trabalho: 100 pg/mês
capacidade de folhas: 60 folhas  mídias
acitas: a4 a5 a6 b5 cartão  dl  envelope
papel fotografico
conectividade: usb 2 0  bivolt  dimesões: (
larg x alt x prof x peso) 425 02 mm x 156 0
mm x 305 8 mm x 3 6 kg
12 meses de garantia

00010 2,000UN0000011100010

PURIFICADOR DE AGUA torneira: 01 água
friae 01 natural  material: topo em cristal
laterais e frontais e injetado
refrigeração eletrônica  03 elementos de
filtragem  01 carvão ativo com prata coloidal
e 02 elementos de melt blow  controle para
temperatura  alça para transporte  altura
para copos grandes  bandeja removível
troca de filtro simples e rápida aprovado pelo
imetro  baixo consumo de energia  conteúdo
da embalagem: purificador  mangueira
conexão adaptador e manual de instrução
bivolt  garantia de 12 meses

00011 5,000UN0001264600011

CAMERA DIGITAL características do visor:
colorido clear photo lcd 460 dots  resolução:
20 m/5m/vga  modo 16:9 – 15 m ( 5 152 x 2
896) / 2 m ( 1 920 x 1 080)
número de pixels: 20 1 mp  zoom óptico:35 x
formato de imagem: gpeg  detector de frases
detector de sorriso  foco: center wighted af
mult point af  traching focus  face tracking
spot  af  alcance de foco: imagens 16:0
27954 mm  imagens : 4:3 – 25875 mm video
16:9 imagem panoramic  áudio: microfone
embutido  capacidade de memória interna
aproximadamente 55 mb  tipo de cartão
suportado: ms duo  sd  pro hg duo  sdhc  pro
duo  sdxc  capacidade do cartão de memória:
8 gb  modo do flash: auto / on/ off/ slow
syncro/flash estendido  alimentação: bateria
conexão: usb  cor: preta  redutor de olhos
vermelhos  itens inclusos: 01 camera  01
bateria  01 cabo  usb  01 tampa de lente
objetiva  01 cordão para tampa de lentes  01
cartão de memória 8 gb  garantia de 12
meses

00012 14,000CJ0002238800012

MESA MONOBLOCO DE PLÁSTICO
polipropileno  dimensões: larg x alt x prof 70
x70 70 cm  cor branca  garantia de 12 meses
garantia de 12 meses
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00013 300,000UN0000645200013
CADEIRA DE PLASTICO C/ BRACO  em
polipropileno  cor branca  peso suportado:
até 120 kg  garantia de 12 meses

00014 1,000UN0001208300014

MICRO SYSTEM com 20 w rms  entrada usb e
radio am/fm com design  praticidade e
qualidade de áudio  possui cd player que toca
cds com arquivos em mp3 player ligado com
cabop2 na entrada auxiliar de áudio frontal  o
acabamento é sofisticado  com detalhes em
blak piano e prata  a elegância se completa
se completa com as caixas de madeira e o
player digital na cor azul  a potência é de 20
w rms além de vir com controle remoto para
maior conforto  cd player  luz  displayer  com
led colorido  mídias de repordução  pote^ncia
rms 20 w  conexões entrada usb forntal
entrada auxiliar frontal  consumo 0 002 radio
am fm  entrada para fone de ouvido  idiomas:
portiugues  inglês e espanhol  tipos de caixas
acústicas separadas  01 gaveta para disco
sintonia digital automática com entrada
auxiliar para mp3 ou ipod dimensões
aproximadas do produto: ( alt x larg x prof)
23 5 x 5 41 x 4 20 cm peso liqui  garantia de
12 meses

00015 1,000UN0001264500015

FORNO DE MICROONDAS capacidade: 30
litros  relógio  painel digital  seleção de
potência  potência de saída: 800 w  potência
de consumo: 1 250 w  consumo em kw/h 1 25
dimensões internas do produto ( a x l x p) 22
6 x 6 35 x 8 36 4 cm  peso liquido: 12 20 kg
dimensões do produto embalado ( axlxp) 35 4
x 60 0 x 47 5 cm
garantia de 12 meses

00016 1,000UN0001432100016

ASPIRADOR DE PO capacidade do saco para
o pó: 6 litros
de água e pó voltagem: 127 vts  frequência:
50-60 hz  dimensões: alt x larg x prof 500 x
370 x 375 mm  capacidade 10 litros  garantia
de 12 meses
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