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ANEXO I

Ítem Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarcaCódigoLote

00001 6,000UN0000556900001

LIQUIDIFICADOR  INDUSTRIAL  - profissional
corpo em alumínio com capacidade de 04
litros em aço inox. motor 800 w 60 hz,
rotação lamina 18000/16000 rpm 110v - ed.
infantil

00002 6,000UN0000979900002

BATEDEIRA - cor branca. capacidade da
tigela de 4 litros. 3 velocidades + pulsar.
potência de 250 w. 1 par de batedores.
material plástico. pode ser utilizada portátil e
no pedestal. com sistema de encaixe.
dimensões (l x a x p): 28 x 36 x 22 cm. peso
1,66 kg. voltagem 110v - ed. infantil

00003 6,000UN0000011200003

LIQUIDIFICADOR - copo fumê transparente
e resistente, com capacidade total de 2 l e
efetiva 1,5l. acompanha filtro para preparo
de sucos, 3 velocidades mais função
pulsar/limpar, lâminas em aço inoxidável,
base com borracha antiderrapante, trava na
base do copo, tampa dosadora, sistema de
porta-fio.  ed. infantil

00004 8,000UN0000009600004

REFRIGERADOR 382 litros duplex -
capacidade de armazenamento do
congelador: 94 l. capacidade de
armazenamento do refrigerador: 288 l.
função degelo. frost free. com pés
niveladores. cor branca. voltagem 110 v.
consumo de energia: 51 kwh/mês. dimensão
sem embalagem: (lxaxp): 600 x 1785 x 760
mm. peso 66 kg. interior com compartimento
de latas, compartimento de ovos,
compartimento extra frio, gavetão de
legumes. ed infantil

00005 10,000UN0000009900005

BEBEDOURO elétrico conjugado com duas
colunas, inox, com 3 torneiras, sistema de
refrigeração, termostáto regulável, voltagem
110v. dimensões (axlxp): 1030 x 350 x 310
mm. ed infantil

00006 2,000UN0000472200006

LAVADORA DE ROUPA king capacity com
capacidade para 15 kg de roupas. cor
branca. gabinete em aço galvanizado, amplo
visor em vidro temperado, tampa em acrílico.
cesto com 10 anos de garantia. abertura
superior. 12 programas de lavagem. 4 ciclos
de lavagem. 5 níveis de água. lava edredon e
tênis. elimina fiapos. tipo de agitador: dual
action. dimensões (lxaxp) 66 cm x 1,02 m x
73 cm. peso: 48,60 kg. voltagem 110v. ed.
infantil
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00007 6,000UN0000003400007

FOGAO INDUSTRIAL 6 bocas com forno -
forno revestido com lã de vidro (interno)
grelhas em ferro fundido, bandeja coletora
de resíduos, 3 queimadores simples, 3
queimadores duplos, registro cromado, baixa
pressão. dimensões aprox forno: 30x48x47
cm (axlxp). dimensões aprox. fogão:
82x107x83 cm (axlxp). peso aprox.: 61 kg
voltagem 110v. ed infantil

00008 10,000UN0000619500008

CAIXA AMPLIFICADA usb; canais: 03;
entradas: 02 p10 microfone, 02 p10 guitarra,
violão (eletric/acoustics) e 01 auxiliar rca
(tape,cd);
saída: line-out/ac (força);
equalização: graves, médios e agudos;
sistema acústico: 01 alto-falante de 12”, 01
tweeter piezoelétrico;
potência máxima: 50 w rms;
alimentação: 100/127
ed. infantil

00009 6,000UN0001669100009

FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 385 litros;
cor branca, temperatura mínima e máxima
0ºc à -18ºc; caixa interna em aço zincado;
rodízios: facilitam a movimentação do
produto; puxadores ergonômicos; dreno de
degelo frontal: maior praticidade no
descongelamento, a água escoa pelo dreno,
facilitando seu recolhimento; dupla função:
freezer e conservador; tampa balanceada;
fechadura com chave autoexpulsiva:
segurança, permite o travamento do freezer;
não contém cfc: não agride a camada de
ozônio. altura: 92 cm. largura: 1,31 m.
profundidade: 76,0 cm. garantia de no
mínimo 12 meses. ed. infantil
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00010 3,000UN0001236000010

PROJETOR MULTIMIDIA - 2700 ansi lumens,
número de pixels: 480.000 pontos (800 x
600) x 3,  contraste: até 10000:1; sistema
de projeção: 3lcd, a tecnologia 3-chip;
método de projeção: frontal / traseira /
montagem do teto;  método de condução: tft
de poli-silício active matrix;  número de pixels:
480.000 pontos (800 x 600) x 3;  cor brilho
(cor de saída): 2700 lumens; branco brilho:
2700 lumens; resolução nativa: 800 x 600
(svga); tamanho (distância projetada): 30 a
350 (0,88-10,44 m); usb plug and play:
projetor é compatível com computadores pc e
mac; contraste: até 10000:1; reprodução de
cor: até 1 bilhão de cores; entrada de sinal:
ntsc / ntsc4.43 / pal / m-pal / n-pal / pal60 /
secam; speaker: 5 w mono; temperatura de
operação: 41 ° a 95 ° f (5 ° a 35 ° c); tensão
de alimentação: 100 - 240v ± 10%, 50/60 hz
ac
redimensionar: - 640 x 480 (vga), 1024 x 768
(xga), 1280 x 800 (wxga), 1280 x 960
(sxga2)
- 1280 x 1024 (sxga3), 1366 x 768
(wxga60-3), 1400 x 1050 ( sxga +), 1440 x
900 (wxga +)
lâmpada: - tipo: 200 w uhe
- vida - modo eco: até 6000 horas
- vida - modo normal: até 5000 horas
correção de keystone: - automática: vertical:
± 30 graus
- slider: horizontal: ± 30 graus

lente de projeção: - tipo: foco manual
- f-number: 1,44
- distância focal: 16,7 milímetros
- zoom: zoom digital 1,0-1,35
desempenho de exibição: - ntsc: 480 linhas
- pal: 576 linhas
(depende da observação do padrão de
multi-burst)
interface: - vídeo computador / componente:
d-sub de 15 pinos x 2
- hdmi x1
- s-video: mini din x 1
- vídeo composto: rca (amarelo) x 1
- áudio em: rca x 1 (l e r), mini-estéreo x 2
- conector usb: tipo b x 1 (controle de
exibição usb, áudio e mouse)
- conector usb: tipo a x 1 (para memória usb,
câmera de documentos usb, lan sem fios)
- saída de áudio: mini estéreo x 1
- monitor out: d-sub de 15 pinos x 1
- serial: rs-232c x 1
consumo de energia: - modo eco: 234 w
- modo normal: 283 w
- comunicação sobre: ??2,9 w standby
- comunicação off: 0,36 w standby
segurança: - security anchor bar
- estilo ® kensington provisão de bloqueio
- cadeado
ed. infantil
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00011 4,000UN0000009900011

BEBEDOURO industrial 100 lt modelo coluna
com vazão de 100 litros em aço inox 430
brilhante  filtro interno composto de carvão
ativado e celulose  acompanha 02 torneiras
de latão cromado  reservatório interno em
aço inox 304  com uma bóia para regulagem
do nível da água  armazena 100 litros e
refrigera 180 litros hora  termostato interno
com regulagem fixa de 4º à 11º c e tomada
de 3 pinos  serpentina externa em cobre  gás
refrigerante r134a  ecologicamente correto
unidade condensadora embraco de 1/5hp
sendo opcional as tensões 127v ou 220v
isolação térmica em eps1  retendo a
temperatura  suas dimensões são: altura
140cm  frente: 70 cm  lateral: 70 cm  peso
aproximado: 60 kg  produto certificado pelo
inmetro  garantia de no mínimo 1 ano  - ens
fundamental

00012 4,000UN0000009900011

BEBEDOURO industrial 100 lt modelo coluna
com vazão de 100 litros em aço inox 430
brilhante  filtro interno composto de carvão
ativado e celulose  acompanha 02 torneiras
de latão cromado  reservatório interno em
aço inox 304  com uma bóia para regulagem
do nível da água  armazena 100 litros e
refrigera 180 litros hora  termostato interno
com regulagem fixa de 4º à 11º c e tomada
de 3 pinos  serpentina externa em cobre  gás
refrigerante r134a  ecologicamente correto
unidade condensadora embraco de 1/5hp
sendo opcional as tensões 127v ou 220v
isolação térmica em eps1  retendo a
temperatura  suas dimensões são: altura
140cm  frente: 70 cm  lateral: 70 cm  peso
aproximado: 60 kg  produto certificado pelo
inmetro  garantia de no mínimo 1 ano  - ed
infantil
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