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PROPOSTA COMERCIAL 

     À  PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA 
 
 

Validade da proposta: 90 (noventa) dias. 
Procedência dos produtos: Nacional  

Prazo de Entrega: 30 dias 

   Garantia do produto: 12 meses Condições de pagamento: 30 dias.  
 

LOTE I - PERMANENTE PARA ESCRÍTORIO 
Nº ESPECIFICAÇÕES UNID. QTD. V. UNIT. V. TOTAL 

1 
Armário alto Fechado com 02 portas e chaves, com 03 prateleiras internas, 
todo em MDF de 15mm, medindo aproximadamente 
1,60mx0,80cmx0,40mm. Cor branco. 

UND 550 R$ 1.477,00 R$ 812.350,00 

2 
Armário Alto Semiaberto para escritório - 03 prateleiras, 02 portas, me-
dindo aproximadamente 1,60m de altura, 0,80cm e 0,42cm de profundidade. 
Cor branco. 

UND 560 R$ 1.327,00 R$ 743.120,00 

3 
Armário baixo com 2 portas e chaves, 1 prateleira e chaves, medindo apro-
ximadamente 0,75cmx0,80x0,40mm, Cor branco. 

UND 580 R$ 983,00 R$ 570.140,00 

4 
Armário de aço com 2 portas, 3 prateleiras e chaves, medindo aproxima-
damente 1,60mx0,80cm x0,40mm. Cor cinza. 

UND 710 R$ 1.576,00 R$ 1.118.960,00 

5 
Arquivo de aço para pasta suspensa com 4 gavetas, chaves com tranca múl-
tipla, medidas mínimas de 1,33mx0,46cmx0,49cm, cor cinza. 

UND 520 R$ 1.662,00 R$ 864.240,00 

6 
Armário Alto aberto para escritório - 05 prateleiras, medindo aproxima-
damente 2,00m de altura, 0,90cm e 0,42cm de profundidade. Cor branco. 

UND 320 R$ 1.673,00 R$ 535.360,00 
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7 
Armário Aéreo: em MDP, cor branco – DIMENSÃO = 1.50 X 0.30 X 60 
(comp. x Largura x altura) – 05 portas c/ puxadores de poliestireno. 

UND 260 R$ 1.302,00 R$ 338.520,00 

8 
Armário Aéreo: em MDP, cor branco – DIMENSÃO = 1.20 X 0.30 X 60 
(comp. x Largura x altura) – 04 portas c/ puxadores de poliestireno. 

UND 240 R$ 1.177,00 R$ 282.480,00 

9 
Balcão de cozinha: c/ 04 portas e 03 gavetas – em MDP, cor branco – DI-
MENSÃO 1.50 X 0.50 X 80 (comp. x Largura x altura) c/ puxadores de po-
liestireno. 

UND 250 R$ 1.416,00 R$ 354.000,00 

10 
Balcão de cozinha: c/ 03 portas e 03 gavetas – em MDP, cor branco – DI-
MENSÃO 1.20 X 0.50 X 80 (comp. x Largura x altura) c/ puxadores de po-
liestireno. 

UND 190 R$ 1.363,00 R$ 258.970,00 

11 
Cadeira Digitador com braços T, giratória com 5 patas, com assento e en-
costo estofado em espuma injetada de no mínimo 5mm de espessura com 
base, com regulagem v de altura a gás. Cor Preto. 

UND 690 R$ 1.316,00 R$ 908.040,00 

12 
Cadeira Diretor giratória com braço, com 5 patas, com assento e encosto 
em espuma injetada de 8cm de espessura, revestida em couro sintético; regu-
lagem de altura a gás. Cor preto. 

UND 470 R$ 1.647,00 R$ 774.090,00 

13 

Cadeira Executiva Giratória Costurada- especificações mínimas: com 
braços reguláveis, assento e encosto com espuma injetada anatomicamente a 
quente; revestido em couro sintético, mecanismos com ajustes de altura do 
assento e inclinação do encosto, cor preto. 

UND 620 R$ 1.432,00 R$ 887.840,00 

14 
Cadeira Presidente com braços em polipropileno, 5 patas, assento com es-
trutura em madeira e encosto com Revestimento em Tela mesh (net nylon); 
regulagem de altura a gás. Cor preto. 

UND 120 R$ 2.076,00 R$ 249.120,00 

15 

Cadeira Secretária fixa sem braço, com espuma injetada de 30mm; reves-
tida em couro sintético, com base tipo palito espessura na cor preta tubular ¾ 
com parede 1,2mm. Medindo aproximadamente 77cm de altura, 45cm de 
largura, 45cm de profundidade. Cor Preto. 

UND 420 R$ 973,00 R$ 408.660,00 
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16 

Cadeira Secretária fixa sem braço, com espuma injetada de no mínimo 
30mm revestida em tecido, com base tipo palito espessura na cor preta tubu-
lar ¾ com parede 1,2mm. Medindo aproximadamente 77cm de altura, 45cm 
de largura, 45cm de profundidade. Revestimento na cor preto. 

UND 793 R$ 1.032,00 R$ 818.376,00 

17 
Cadeira Secretária Giratório sem braço, 05 patas, com assento e encosto 
estofado em espuma injetada de 30mm de espessura, com regulagem de altu-
ra a gás. Cor preto. Dimensões aproximadas AxLxP: 89x50,8x40,6cm. 

UND 800 R$ 1.036,00 R$ 828.800,00 

18 
Cadeiras longarina c/ 4 lugares:  estofada com espuma laminada de alta 
densidade de no mínimo 50 mm, tecido 100% poliéster e. Poltronas com 
espuma de no mínimo 50mm, braços de poliuretano. Cor preto. 

UND 410 R$ 2.216,00 R$ 908.560,00 

19 
Cadeiras longarina c/ 3 lugares: estofada com espuma laminada de alta 
densidade de no mínimo 50 mm, tecido 100% poliéster e. Poltronas com 
espuma de no mínimo 50 mm, braços de poliuretano. Cor preto. 

UND 334 R$ 1.966,00 R$ 656.644,00 

20 
Cadeiras longarina c/ 5 lugares: estofada com espuma laminada de alta 
densidade de no mínimo 50 mm, tecido 100% poliéster e. Poltronas com 
espuma de no mínimo 50mm, braços de poliuretano. Cor preto. 

UND 320 R$ 2.386,00 R$ 763.520,00 

21 

Estação de atendimento em madeira revestida em laminado melamínico, 
cada posição com 2 gavetas, medidas do tampo de no mínimo 70x110 (pro-
fundidade x comprimento), medidas das laterais nas extremidades maiores 
de no mínimo 120 x 120 cm. Cor branco. 

UND 360 R$ 1.897,00 R$ 682.920,00 
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22 

Estação de trabalho em L com 3 gavetas fixada a altura de 740mm, me-
dindo aproximadamente 1600x1600mm, saídas nas laterais com no mínimo 
600mm de profundidade, confeccionada em aglomerado, melamínico com 
no mínimo 25mm de espessura com borda frontal de no mínimo 3mm, dota-
da de 03 passa cabos diâmetro de cerca de 60mm em poliestireno injetado de 
alto impacto, estrutura de sustentação das superfícies, metálica em chapa 
estampada na base formato arqueado medindo no mínimo 58x6x2,5 e no 
sentido vertical chapa de aço dobrada com frisos e cortes diagonais, com 
calha sacavel e superior em chapa maciça com no mínimo 6,35mm, pintada 
em epóxi, sapatas reguladoras de nível, painéis frontais estrutura longitudi-
nal, confeccionado em aglomerado de pelo menos 18mm de espessura, re-
vestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, com 
longarina de fiação, com dutos de três vias, para passagem de fiações inde-
pendentes (logica, elétrica, telefônica), dotado de 1 gaveteiro fixo medindo 
cerca de 300x440x385mm com 3 gavetas com chave de comando único, 
puxadores embutidos, gavetas com interior em aço com corrediças. Cor 
branco. 

UND 310 R$ 2.676,00 R$ 829.560,00 

23 
Estante em aço: de 6 prateleiras reforçadas em X nas laterais e no Fundo, 
medindo no mínimo 1,98 altura x 0,92 largura x 0,40 fundo. 

UND 580 R$ 1.058,00 R$ 613.640,00 

24 
Mesa redonda com tampo em MDF de no mínimo 15mm, fita de borda abs. 
Base em tubo 3” na parede 0,90 com sapatas niveladoras medindo aproxi-
madamente 1,20x1,20mm. Cor branco. 

UND 240 R$ 1.676,00 R$ 402.240,00 

25 

Mesa retangular para reunião em MDF de no mínimo 15mm, base de estru-
tura metálica em metalon com medidas aproximadas de 50mmx30mm, pin-
tura eletrostática epóxi pó, tampo medindo no mínimo 2,20x0,90x0,74mm. 
Cor branco. 

UND 295 R$ 2.135,00 R$ 629.825,00 
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26 

Mesa reunião com 12 lugares - Mesa de reunião 50mm com tampo em 
MDF maciço de no mínimo 50mm de espessura revestido por lâmina de ma-
deira natural. Acabamento bico de agulha. Pés em MDP maciço de 60mm de 
espessura, revestidos em couríssimo preto, medidas mínimas: 3,00 x 1,20 x 
0,74. 

UND 260 R$ 4.976,00 R$ 1.293.760,00 

27 
Mesa reunião Oval 10 lugares com tampo MDF, pés niveladores; estrutura 
em aço com calhas para passagem de fios, sapatas niveladoras. Cor Carvalho 
Avelã/ Carvalho Monique 

UND 257 R$ 4.328,00 R$ 1.112.296,00 

28 
Mesa retangular em MDF: de no mínimo 15mm, fita de borda abs. Base 
em tubo. c/ 02 gavetas - Cor cinza – 1.40 x 0.70 

UND 460 R$ 1.275,00 R$ 586.500,00 

29 
Mesa retangular em MDF: de no mínimo 15mm, fita de borda abs. Base 
em tubo.  - Cor cinza – 1.00 x 0.60 

UND 300 R$ 1.066,00 R$ 319.800,00 

30 

Mesa para computadores tampo é produzido em mdf possui cantos arre-
dondados e suporta até 15 kg, cor branco. A mesa possui base para teclado 
com corrediças metálicas, possuí rodízios com travas, possibilitando o des-
locamento com facilidade e segurança. Produto produzido em mdp 15mm e 
revestido em pintura UV atóxica. Características: Revestimento Impressão 
Ultravioleta (UV) com acabamento alto brilho Produzido em mdp 15mm 
com tampo em mdf O tampo suporta até 15kg, possui rodízios com trava 
Informações técnicas: Acompanha Kit Ferragens e Esquema de Montagem 
(Montagem não inclusa). Fixação é feita por Girofix, Cavilhas e Parafusos, 
não é necessário parafusar na parede. Altura: 75,00cm Largura: 68cm Pro-
fundidade: 45,00cm Peso: 15,51 Kg. 

UND 215 R$ 785,00 R$ 168.775,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 01: R$ 19.721.106,00 
LOTE II - EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E AUDIO VISUAL 

Nº ESPECIFICAÇÕES UNID. QTD. V. UNIT. V. TOTAL 
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1 

Aparelho de TV LED 40" Full HD: Conversor Digital, USB, 2 HDMI, 
Frequência 60 Hz/120 Backlight Blinking, Cor Preto, Voltagem Bivolt, Di-
mensões (A x L x P) 90,0 x 123,5 x 11,8 cm (com base), Peso Aproximado 
12 kg (com base), Garantia: 1 Ano, Classificação Energética: A. 

UND 70 R$ 3.373,00 R$ 236.110,00 

2 

Aparelho de TV LED 50" Full HD: Conversor Digital, USB, 2 HDMI, 
Frequência 60 Hz/120 Backlight Blinking, Cor Preto, Voltagem Bivolt, Po-
tência de áudio total (RMS) 10W x 2, Taxa de atualização 120 Hz (Clear 
Motion Rate), Contraste dinâmico Mega Contrast, Consumo de energia 
112W, Garantia: 1 Ano, Classificação Energética: A. 

UND 50 R$ 5.977,00 R$ 298.850,00 

3 

Caixa de som amplificada: bluetooth, com 1000 W RMS de potência, bate-
ria recarregável, entradas contendo pen drive, FM, cartão SD e p2 e conexão 
auxiliar cabo P2 3,5MM, e adaptador para guitarra; LED alto-falante com 
luz de LED. 

UND 75 R$ 1.888,00 R$ 141.600,00 

4 

Caixa de Som: Potência 180 Watts RMS, 1 alto falante de no mínimo 15” e 
driver de titanium de 1”, dB SPL 1w/1m 97dB, 3 canais de entrada com con-
troles de volume independentes. Canal 1: 1 entrada de microfone (mic) P10 
¼. Canal 2: 1 entrada de guitar P10 ¼. Canal 3: 1 entrada de linha (line in) 
RCA L&R e P10 ¼. Entrada SD/USB/Bluetooth, Reprodução de arquivos 
MP3, WMA com controle de busca por pasta, rádio FM, controle remoto, 
resposta de frequência 37Hz – 20Khz, controle de volume master, tecla 
smartattenuator, controle de grave e agudo (low e high), tensão de rede au-
tomática 120V/240V, alça superior e lateral para transporte/suporte copo 
para pedestal, com tripé. 

UND 20 R$ 2.771,00 R$ 55.420,00 

5 

Mesa de Som: 8 canais de entradas balanceados, controle de ganho micro-
fone (gain), pan, pfl, efeito digital, controle nível de efeito (effectlevel), con-
trole de repetição (repeat), display, entrada USB com controle de volume, 
USB, phantompower (+48V), tensão de rede automática 100V à 240V. 

UND 8 R$ 2.477,00 R$ 19.816,00 
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6 
Data Show (Projetor): Medindo aproximadamente 30,2x8,2x23,7cm; com 
resolução de 800 x 600 (SVGA); lâmpada 210 W UHE, lente de 1,45-1,96; 
cor branco ou preto. 

UND 79 
R$ 2.932,00 R$ 231.628,00 

7 
Microfone sem fio: com frequência modulada; embalagem contendo: 01 
Receptor sem Fio, 01 Microfone sem Fio, manual e Certificado, 01 Pilha 
AA, 01 Fonte. 

UND 88 
R$ 882,00 R$ 77.616,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 02: R$ 1.061.040,00 
LOTE III - APARELHOS ELETROELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS 

Nº ESPECIFICAÇÕES UNID. QTD. V. UNIT. V. TOTAL 

1 

Bebedouro de mesa: Garrafão de 20 litros, cor branco 110V, dimensões 
aproximadas: 442mm x 280mm x 412mm (AxLxP). Peso Líquido (kg) 
12,15, Reservatório de água vedado, Refrigeração por compressor, Termos-
tato frontal com controle gradual de temperatura. Sistema perfurador 

UND 65 R$ 1.472,00 R$ 95.680,00 

2 
Aparelho telefônico em plástico com fio, com identificador de chamadas 
base compacta, registro de pelo menos 200 ligações, agenda de 100 registros 
ou mais, bloqueio programável. 

UND 160 R$ 515,00 R$ 82.400,00 

3 

Bebedouro de coluna do tipo galão, 110v, gabinete em aço inox, sem e-
mendas, de acordo com NBR 13972, medindo aproximadamente 98cm de 
altura X 32cm de largura x 33cm de profundidade, Cor branca. Sistema per-
furador 

UND 220 R$ 2.077,00 R$ 456.940,00 

4 

Bebedouro purificador industrial com 03 (três) torneiras frontais, confec-
cionado em aço inox, 100 litros, equipamento   de   acordo   com   as   nor-
mas   técnicas   do INMETRO, contendo recipiente para o depósito de água 
em polietileno roto moldado atóxico, com acabamento externo em aço inox 
aisi 430, pia de escoamento, e água resfriada para a faixa de 2ºc a 7ºc em 
tempo mínimo, motor: 1/4 CV. voltagem: 220. 

UND 84 R$ 4.932,00 R$ 414.288,00 
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5 

Bebedouro purificador industrial com 04 (quatro) torneiras frontais, con-
feccionado em aço inox, 200 litros, equipamento de acordo com as normas 
técnicas do INMETRO, contendo recipiente para o depósito de água em po-
lietileno rotomoldado atóxico, acabamento externo em aço inox aisi 430, pia 
de escoamento, e água resfriada para a faixa de 2ºc a 7ºc em tempo mínimo. 
motor: 1/4 CV. voltagem: 220. 

UND 60 R$ 5.867,00 R$ 352.020,00 

6 

Fogão doméstico 06 bocas com forno: Dimensões aproximadas AxLxP 
(mm) 870 x 767 x 598, 110v, Acendimento Automático Total, Forno Auto-
limpante, Prateleira fixa, Tampa de vidro total temperado, Puxador de aço, 
Botões. Garantia de 12 meses, cor: branco. 

UND 66 R$ 2.376,00 R$ 156.816,00 

7 

Fogão industrial 04 bocas com forno grafite; Queimadores- Simples e du-
plos; Grelha – em ferro fundido; Gambiarra – pintada; registro de baixa – 
Pressão cromada; na cor grafite; Bandejas- coletoras de resíduos; forno re-
vestido – com lã de vidro (interno). Com tampa inox 

UND 89 R$ 3.476,00 R$ 309.364,00 

8 

Fogão industrial 06 bocas com forno grafite; Queimadores- Simples e du-
plos; Grelha – em ferro fundido; Gambiarra – pintada; registro de baixa – 
Pressão cromada; na cor grafite; Bandejas- coletoras de resíduos; forno re-
vestido – com lã de vidro (interno) Com tampa inox 

UND 60 R$ 4.430,00 R$ 265.800,00 

9 
Freezer Horizontal 2 tampas, dimensões aproximadas de (LxAxP): 135,4 x 
93,7 x 65cm. Capacidade mínima de 439litros. Cor Branco. 

UND 120 R$ 5.227,00 R$ 627.240,00 

10 

Geladeira Frost Free medindo aproximadamente 1,76 de altura x 62,10 cm 
de largura x 75,50cm de profundidade. Capacidade de armazenagem total 
mínima de 374L. tensão/ voltagem de 110v. obedecendo as devidas normas 
da ABNT. Cor Branco. 

UND 93 R$ 5.373,00 R$ 499.689,00 

11 

Lavadora de Roupas – com capacidade de roupa seca 13kg; tipo de abertu-
ra superior; medições mínimas de (LxAxP) 66cm x 102cm x 73cm; alimen-
tação de 110 volts; material cesto em polipropileno; velocidade de centrifu-
gação 730 rpm; cor branco. 

UND 18 R$ 3.677,00 R$ 66.186,00 
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12 
Micro-ondas– Capacidade mínima para 31litros, dimensões aproximadas (A 
x L x P) 32,5 x 53 x 42,5 cm, prato giratório, painel eletrônico, trava de se-
gurança, peso liquido aproximado 15kg, voltagem mínima 110 V. 

UND 185 R$ 1.677,00 R$ 310.245,00 

13 

Refrigerador 01 porta: capacidade mínima de 342 lts, Cor Branco, Dimen-
sões mínimas: Profundidade 69,1 cm, Largura 61,6 cm, Altura 170 cm, 
110V, Classe A, Capacidade mínima: geladeira 295 l, freezer 47 l, sistema 
frostfree 110v, Garantia de 12 meses. 

UND 101 R$ 4.767,00 R$ 481.467,00 

14 
Refrigerador duplex: mínimo 475 litros, sendo mínimo de 155 para o free-
zer e mínimo de 320 para o refrigerador, 110V, classificação energética A, 
sistema frostfree, cor branca 

UND 86 R$ 7.067,00 R$ 607.762,00 

15 

Sofá de 02 lugares- revestido em couro natural certificado, estrutura interna 
em madeira, estrutura externa em aço inox anodizado, em tubos redondos, 
dobrados e curvados, inteiriços ao redor dos braços e encosto, estrados perfi-
lados e percintas elásticas, assento, encosto e braços em blocos uniformes de 
espuma poliuretana revestida, com almofadas soltas, braços fechados. Na cor 
preta, Dimensões mínimas de: 1680 x 730 x 650mm (L x A x P), respecti-
vamente. Garantia de 1 ano contra deformidades. 

UND 70 R$ 3.827,00 R$ 267.890,00 

16 
Sofá para Recepção de 3 lugares – no design Slim; estrutura cromada, de 
aço, revestimento em couro ecológico, cor preto. 

UND 76 R$ 4.862,00 R$ 369.512,00 

17 
Ventilador de parede com grade de aço medindo aproximadamente 60cm 
de diâmetro, 3 pás e 3 velocidades, material da hélice em plástico, com in-
clinação ajustável. Com alimentação em energia elétrica. 

UND 800 R$ 846,00 R$ 676.800,00 

18 

Ventilador de Coluna de 60 cm: cor preto, c/ grade removível, possui osci-
lação p/ direita e esquerda. Potência: 1/4 cv-200v; diâmetro aproximado da 
hélice: 55 cm"; rpm: 1400 máxima; tensão: bivolt; velocidade regulável; 
equipado c/ protetor térmico. Embalagem c/ informações do fabricante, ma-
nual de instruções em português e prazo de garantia. 

UND 135 R$ 966,00 R$ 130.410,00 
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19 

Ventilador de parede de 50 cm: cor preto, c/ grade removível, possui osci-
lação p/ direita e esquerda. Potência: 1/4 cv-200v; diâmetro aproximado da 
hélice: 45 cm"; rpm: 1400 máxima; tensão: bivolt; velocidade regulável; 
equipado c/ protetor térmico. Embalagem c/ informações do fabricante, ma-
nual de instruções em português e prazo de garantia. 

UND 260 R$ 773,00 R$ 200.980,00 

20 
Ventilador de teto Voltagem-127v, potência (w)-130w, diâmetro de apro-
ximadamente 110cm, material da hélice metálico, tipo-teto dimensão apro-
ximada do produto ( a x l x p ) -33x88x88cm 

UND 112 R$ 676,00 R$ 75.712,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 03: R$ 6.447.201,00 
LOTE IV – APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO 

Nº ESPECIFICAÇÕES UNID. QTD. V. UNIT. V. TOTAL 

1 

Ar Condicionado Tipo Split Hi Wall 9.000BTUS: Ciclo de ar frio, possuir 
filtro de ar antibacteriano, Capacidade de refrigeração 9000 BTU/h Controle 
remoto com display de cristal líquido, Controle de temperatura 16ºC até 
31ºC, Controle Ventilação (Baixo, Médio, Alto e Automático), Produto Si-
lencioso, fácil limpeza do painel e filtro, Classe "A" em eficiência energéti-
ca, disponível na tensão 220V, Garantia de 1 ano. 

UND 250 R$ 3.021,00 R$ 755.250,00 

2 

Ar Condicionado Tipo Split Hi Wall 12.000BTUS: Ciclo de ar frio, possui 
filtro de ar antibacteriano, Capacidade   de    refrigeração    12000    BTU/h, 
Controle remoto com display de cristal líquido, Controle de temperatura 
16ºC até 31ºC, Controle Ventilação (Baixo, Médio, Alto e Automático), 
Produto Silencioso, fácil limpeza do painel e filtro, Classe "A" em eficiência 
energética, tensão 220V, Garantia de 1 ano 

UND 435 R$ 3.303,00 R$ 1.436.805,00 
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3 

Ar Condicionado Tipo Split Hi Wall 18.000BTUS: Ciclo de ar frio, possui 
filtro de ar antibacteriano, Capacidade de refrigeração 18000 BTU/h Contro-
le remoto com display de cristal líquido, Controle de temperatura 16ºC até 
32ºC, Controle Ventilação (Baixo, Médio, Alto e Automático), Produto Si-
lencioso, fácil limpeza do painel e filtro, Classe energética mínima “B”, ten-
são 220V, Garantia de 1 ano. 

UND 376 R$ 4.775,00 R$ 1.795.400,00 

4 

Ar Condicionado Tipo Split Hi Wall 24.000BTUS: Ciclo de ar frio, possui 
filtro de ar antibacteriano, Capacidade de refrigeração 22.000/24.000 BTU/h, 
Controle remoto com display de cristal líquido, Controle de temperatura 
16ºC até 32ºC, Controle Ventilação (Baixo, Médio, Alto e Automático), 
Produto Silencioso,fácil limpeza do painel e filtro, Classe energética mínima 
“B”, tensão 220V, Garantia de 1 ano. 

UND 292 R$ 6.373,00 R$ 1.860.916,00 

5 
Ar Condicionado Tipo Split Cassete 36.000BTUS: Ciclo frio, 4 vias bifá-
sico 220/60hz filtro antibacteriano, controle remoto sem fio, Classificação 
Energética: C, Garantia de 1 ano. 

UND 220 R$ 9.873,00 R$ 2.172.060,00 

6 

Ar Condicionado Tipo Split Hi Wall 60.000BTUS: Ciclo de ar frio, possui 
filtro de ar antibacteriano, Capacidade de refrigeração 60.000 BTU/h, Con-
trole remoto com display de cristal líquido, Controle de temperatura 16ºC até 
32ºC, Controle Ventilação (Baixo, Médio, Alto e Automático), Produto Si-
lencioso,fácil limpeza do painel e filtro, Classe energética “C”, tensão 220V, 
Garantia de 1 ano. 

UND 202 R$ 12.339,00 R$ 2.492.478,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 04: R$ 10.512.909,00 
LOTE V – OUTROS EQUIPAMENTOS PERMANENTES 

Nº ESPECIFICAÇÕES UNID. QTD. V. UNIT. V. TOTAL 
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1 

PALETEIRA MANUAL – com capacidade de 2.500 KG – rodado duplo, 
altura mínima dos garfos 80mm, altura máxima dos garfos 200mm, compri-
mento dos garfos 1.150mm, largura total dos garfos 685mm, largura do cor-
redor palete (1000mmx1.200mm) (AST) 1.807mm, radio de giro (WA) 
1.392mm, válvula BLC com descida suave e controlada. 

UND 25 R$ 3.976,00 R$ 99.400,00 

2 

GUILHOTINA DE PAPEL PORTÁTIL COM PROTEÇÃO – régua 
extensível, serigrafia com escala milimétrica, opção de ângulo de corte, a-
poio emborrachado corte para 15 folhas papel A4 - área de corte 310mm – 
largura 16cm – altura 3,5cm – profundidade 38 cm. 

UND 30 R$ 879,00 R$ 26.370,00 

3 

PERFURADOR DE PAPEL DE 2 FUROS PARA 190 FOLHAS DE 
PAPEL - 75g/m²/profissional, base de alumínio, dimensões 
477x119x124mm, guia de alumínio para utilização do papel, alavanca con-
feccionada própria, diâmetro do furo 7mm entre os furos 7cm, trava de segu-
rança, peso 2.370g 

UND 100 R$ 2.176,00 R$ 217.600,00 

4 

GRAMPEADOR DE METAL PARA ATÉ 25/50/100 FOLHAS - apoio 
superior emborrachado - tamanho médio, grampos 24/8, 26/6 e 26/8 – di-
mensões 9cm alturax20cmcomprome ntox5cmlargura, para papel gramatura 
75g/m², nas cores preta/prata/azul 

UND 110 R$ 813,00 R$ 89.430,00 

5 

ENCADERNADORA PERFURADORA DE PAPEL - Dimen-
sões aproximadas Comprimento, Largura, Altura. Máquina: 43x50x15 cm 
Peso Líquido: 9,160kg Área de trabalho: 33x22cm, Extensão de perfura-
ção:33cm Quantidade de furos: 54 Formato do furo: Redondo Tamanho do 
furo:  4mm Capacidade de perfuração: 15 folhas (75gramas cada) Ajuste de 
margem: de 2mm até 8mm. 

UND 100 R$ 1.573,00 R$ 157.300,00 
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6 

MÁQUINA DE ESCREVER EM BRAILE - com especificações mínimas: 
09 teclas de toque suave, sendo uma tecla de espaço, uma tecla de retroces-
so, uma tecla de avanço de linha e seis teclas correspondentes aos pontos da 
escrita braile; capacidade mínima de escrita de 25 linhas e 42 colunas utili-
zando papel padrão A4 gramatura 120; guias de margem na parte de trás da 
máquina; botão de apagamento ou apagador; alça de transporte; apoio para 
leitura; manual impresso à tinta e braile. Garantia mínima de 12 meses. 

UND 90 R$ 11.877,00 R$ 1.068.930,00 

7 

REGLETE DE METAL COMPLETA (PRANCHETA, REGLETE E 
PUNCAO) - Especificações mínimas: Artigos para Acessibilidade Visual, 
reglete de mesa, alumínio, cromado, prancheta. Com prancheta de madeira 
do tamanho de uma folha oficio e um fixador de metal, na parte superior, 
para prender o papel. Acompanhada uma punção. No reglete: 28 celas e 4 
linhas (21cm x 4cm) Prancheta de madeira: 22cm x 33cm. Prazo de garantia 
mínimo: 12 meses. 

UND 100 R$ 685,00 R$ 68.500,00 

8 

MÁQUINA PLÁSTIFICADORA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Mo-
delo:A3- Largura: para plastificações de até 38 cm de largura - Tensão: 110 - 
Dimensões: 50 × 50 × 11 cm - Aquecimento do suprimento: Cilindros de 
silicone aquecidos - Velocidade: 36 e 45m/h com reversão - Abertura máxi-
ma dos cilindros: 1,0mm - Gramatura máxima do material a ser plastificado: 
350g/m ou 0,40mm. 

UND 81 R$ 1.478,00 R$ 119.718,00 

9 
CADEIRA PLÁSTICA em polipropileno virgem, com resistência mínima 
para suportar 182 KG, com tamanho padrão e que siga todas as normas do 
INMETRO. Cor branca 

UND 2.100 R$ 486,00 R$ 1.020.600,00 

10 
Carrinho Para Transporte de Cargas em Metal com dois Pneus e Câmara 
de Ar. Até 300 kg 

UND 58 R$ 1.377,00 R$ 79.866,00 
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11 
Lixeira em aço inox- com tampa e pedal, formato cilíndrico; Dimensões 
aproximadas do Produto (C x L x A): 21,1 cm x 22,3 cm x 28,7 cm; capaci-
dade para 12 litros, na cor prata. 

UND 540 R$ 706,00 R$ 381.240,00 

12 
MESA PLÁSTICA BRANCA em polipropileno virgem, quadrada, com 
tamanho padrão e que siga todas as normas do INMETRO. Cor branca. 

UND 400 R$ 584,00 R$ 233.600,00 

13 

Suporte Articulado de parede para TVs monitores LCD, LED ou Plas-
ma: de 26 a 50 polegadas que suporta o peso máximo de até 20 kg e compa-
tível com padrões de fixação VESA 75x75, 100x100, 200x100 ou 200x200 
mm (HxV). Com a distância entre a parede e a TV de apenas 8cm com os 
braços recolhidos e 25cm com os braços esticados. 

UND 145 R$ 616,00 R$ 89.320,00 

14 

Conjunto de lixeiras para coleta seletiva: cada unidade deverá conter no 
mínimo 5 (cinco) recipientes com capacidade de carga individual de 50 litros 
e suporte com estrutura metálica em aço com tratamento anticorrosão. Os 
recipientes deverão estar em acordo com a Resolução nº 275/2001-
CONAMA, que estabelece o código de cores adequado para cada tipo de 
resíduo. Deverá conter recipientes com cores adequadas e dizeres em carac-
teres legíveis e na cor branca ou preta com as seguintes identificações: PA-
PEL; VIDRO; METAL; PLÁSTICO; ORGÂNICO. Os recipientes deverão 
possuir sistema de fechadura com chave. Os recipientes deverão possuir per-
furação ou ralo na parte interior do corpo para escoamento de água e sujeira. 
A tampa deverá ter sua boca projetada para impedir a entrada de água da 
chuva. Os recipientes deverão possuir cantos arredondados. O material dos 
recipientes deverá possuir aditivo ou tratamento contra raios ultravioleta. A 
estrutura metálica de suporte deverá ter capacidade de carga de no mínimo 
50kg, tratamento anticorrosão e pintura epóxi na cor preta ou cinza. A altura 
mínima do suporte metálico deverá ser 1050mm e altura máxima de 
1100mm. 

CONJ. 202 R$ 2.422,89 R$ 489.423,78 
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VALOR TOTAL DO LOTE 05: R$ 4.141.297,78 
LOTE VI – EQUIPAMENTOS ELETROPORTÁTEIS 

Nº ESPECIFICAÇÕES UNID. QTD. V. UNIT. V. TOTAL 

1 

Aspirador de Pó: Potência 1300W, 2 tipos de bocal, 2 tubos prolongadores, 
Garantia 1 ano, Cor Branco, Voltagem 110v, com medidas aproximadas: 
Profundidade 36,0 cm, Largura 23,8 cm, Altura 19,0 cm, Indicador de lim-
peza do saco de pó, Alça para transporte, Capacidade do reservatório de pó 
com no mínimo 2 Litros, Comprimento do cabo elétrico de pelo menos 3 m, 
com Rodas para transporte. 

UND 91 R$ 1.916,00 R$ 174.356,00 

2 
Batedeira Planetária- material em polipropileno, capacidade aproximada 
da tigela 4 litros; 3 tipos de batedores de metal; alimentação em energia elé-
trica; cor branca, 110v. 

UND 119 R$ 1.235,00 R$ 146.965,00 

3 
Espremedor de Frutas Industrial - Corpo: Aço inox; Tensão:  Bivolt 
(127v/220v); Caçamba/Tampa:  Alumínio Repuxado; Potência:  300w / 
250w; Frequência:  60 Hz; certificado pelo Inmetro. 

UND 121 R$ 1.342,00 R$ 162.382,00 

4 

Liquidificador industrial capacidade de 8L: Deverá triturar produtos di-
versos com adição de liquido. Dimensões aproximadas: Altura(mm): 750; 
frente (mm):260; fundo (mm):220, motor (cv): 1/2; capacidade 8L; Volta-
gem(v): 10/220. 

UND 86 R$ 3.176,00 R$ 273.136,00 

5 
Liquidificador Industrial- potência:1.4/HP/1000Watts frequência: 50/60 
Hz; rotação aproximada: 18.000RPM; tampa: Alumínio Repuxado; copo: 4 
Litros Inox. 

UND 102 R$ 2.376,00 R$ 242.352,00 

6 
Sanduicheira Inox-voltagem 110 volts, cor preto, dimensões mínimas 24 x 
24,5 x 9 cm. 

UND 130 R$ 876,00 R$ 113.880,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 06: R$ 1.113.071,00 
LOTE VII – MÓVEIS ESCOLARES 

Nº ESPECIFICAÇÕES UNID. QTD. V. UNIT. V. TOTAL 
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1 

Quadro Branco Magnético: com moldura de alumínio, tamanho 2,00 x 
1,20 – laminado melamínico branco em 0,08mm. Chapa de madeira resinada 
MDF 9mm. Chapa de aço. C/ suporte de apagador em alumínio 25 cm com 
protetor pvc. Tamanho 2,00 X 1,20. 

UND 400 R$ 1.267,00 R$ 506.800,00 

2 

Quadro Branco Magnético: com moldura de alumínio, tamanho 3,00 x 
1,20 – laminado melamínico branco em 0,08mm. Chapa de madeira resinada 
MDF 9mm. Chapa de aço. C/ suporte de apagador em alumínio 25 cm com 
protetor pvc. Tamanho 3,00 X 1,20. 

UND 355 R$ 1.673,00 R$ 593.915,00 

3 

Quadro Branco Magnético: com moldura de alumínio, tamanho 4,00 x 
1,20 – laminado melamínico branco em 0,08mm. Chapa de madeira resinada 
MDF 9mm. Chapa de aço. C/ suporte de apagador em alumínio 25 cm com 
protetor pvc. TAMANHO 4,00 X 1,20. 

UND 355 R$ 2.476,00 R$ 878.980,00 

4  

Banco para refeitório: com estrutura metálica em metalon 50/30, parede 
0,90, pintura eletrostática Epoxi pó, cor cinza, em compensado multilamina-
do de pelo menos 15mm na cor branca brilhosa medindo pelo menos 
2,20x0,80x0,74mm. 

UND 320 R$ 1.607,00 R$ 514.240,00 

 5 

Berço Infantil: Com Pintura e acabamento por camadas de verniz foto-
curado (UV) de composição atóxica. Corpo fabricado em MDF e MDP com 
alta resistência mecânica. Superfícies e bordas lisas e arredondadas para evi-
tar acidentes. Acompanhando suporte para mosquiteiro com formato retan-
gular e cantos retos. Grades fixas, seguindo as novas normas do INMETRO 
para a segurança do bebê. Sistema de fixação por parafusos e buchas. Com 
tamanho aproximado de 1,33m larg. x 80cm alt. x 76cm prof. 

UND 84 R$ 1.276,00 R$ 107.184,00 

 6 

Cadeira Escolar: estrutura em aço 7/8 pinturas eletrostática a pó, assento e 
encosto em plástico anatômico, prancheta fixa 15mm, com perfil de prote-
ção, grade para livros possuir prancheta em madeira lateral, estrutura refor-
çada e gradil porta livros, medidas aproximadamente 90ax62lx50c(cm) bra-
ço soldado. Preferencialmente na cor azul. 

UND 2.000 R$ 1.132,90 R$ 2.265.800,00 
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 7 

Conjunto Aluno: conjunto escolar adulto FDE com tampo em MDP reves-
tido em sua face superior em laminado melamínico de alta pressão (A.P.) 
usinado em forma retangular, com acabamento em fita de borda, confeccio-
nado em tubos de aço carbono de pelo menos 1”, ½”, 1”.1/4”, com medidas 
aproximadas de 29x58 e 20,7. Porta livros, ponteiras, assento e encosto inje-
tados em polipropileno. CJA-06 – Conjunto para aluno tamanho 6, sendo a 
altura do aluno compreendida entre 1,59 e 1,88 m. 

Conjunto 2.000 R$ 1.208,20 R$ 2.416.400,00 

 8 

Conjunto Aluno: conjunto escolar infantil FDE com tampo em MDP reves-
tido em sua face superior em laminado melamínico de alta pressão (A.P.) 
usinado em forma retangular, com acabamento em fita de borda, confeccio-
nado em tubos de aço carbono de pelo menos 1”, ½”, 1”.1/4”, com medidas 
aproximadas de 29x58 e 20,7. Porta livros, ponteiras, assento e encosto inje-
tados em polipropileno. CJA-03 – Conjunto para aluno tamanho 3, sendo a 
altura do aluno compreendida entre 1,19 e 1,42 m; 

Conjunto 2.000 R$ 1.165,80 R$ 2.331.600,00 

 9 

Conjunto Aluno: conjunto escolar juvenil FDE com tampo em MDP reves-
tido em sua face superior em laminado melamínico de alta pressão (A.P.) 
usinado em forma retangular, com acabamento em fita de borda, confeccio-
nado em tubos de aço carbono de pelo menos 1”, ½”, 1”.1/4”, com medidas 
aproximadas de 29x58 e 20,7. Porta livros, ponteiras, assento e encosto inje-
tados em polipropileno. CJA-04 – Conjunto para aluno tamanho 4, sendo a 
altura do aluno compreendida entre 1,33 e 1,59 m 

Conjunto 2.000 R$ 1.167,00 R$ 2.334.000,00 

 10 

Conjunto Professor: FDE com tampo em MDP revestido em sua face supe-
rior em laminado melamínico de alta pressão (A.P.) usinado em forma re-
tangular, com acabamento em fita de borda, confeccionado em tubos de aço 
carbono de pelo menos 1”, ½”, 1”.1/4”, com medidas aproximadas de 29x58 
e 20,7. Porta livros, ponteiras, assento e encosto injetados em polipropileno. 

Conjunto 600 R$ 1.262,00 R$ 757.200,00 
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 11 

Mesa acessível FNDE com tampo confeccionado em MDP revestido em sua 
face superior em laminado melamínico de alta pressão (A.P) usinado em 
forma retangular, com acabamento em fita de borda, confeccionado em tu-
bos de aço carbono de pelo menos 1”. ½”, 1”. ¼”, com medidas aproxima-
das de 29x58. Porta livros, ponteiras, assento e encosto injetados em poli-
propileno. 

UND 200 R$ 1.127,00 R$ 225.400,00 

 12 

Mesa Para refeitório com estrutura metálica em metalon 50/30, parede 
0,90mm, pintura eletrostática Epóxi Pó, na cor cinza, com tampo em com-
pensado multilaminado de no Mínimo 15mm, cor branca brilhosa medindo 
aproximadamente 2,20x0,80x0,74mm. 

UND 312 R$ 3.477,00 R$ 1.084.824,00 

 13 

Mesa refeitório 8 lugares – estrutura em tubo de aço, pés em 30x50. Re-
quadro e base dos bancos em tubo 1 1/4. Na parte superior da estrutura da 
mesa são soldados 6 suportes de fixação em chapa de aço onde será fixado o 
tampo. Topos com ponteiras internas 30x50. Solda MIG. Pintura epóxi- pó. 
Tampo medindo aproximadamente (2400x800mm) em compensado revesti-
do em melamínico na cor branco. Bordas em perfil PVC tipo “T”. Mochos 
de no mínimo 300mm de diâmetro, em compensado revestido em melamíni-
co na cor branca. Acoplados e escamoteáveis com bordas em perfil PVC tipo 
“T”. Fixados por parafusos. Altura da mesa no mínimo 70cm. 

UND 300 R$ 3.576,00 R$ 1.072.800,00 

14 
Prateleira em MDF – com 30cm de profundidade e 3 metros de largura, 
com fita de borda Abs., com no mínimo 15mm de espessura, e suportes de 
ferro para acoplar a parede, medida 30cm x 3m. 

UND 325 R$ 885,00 R$ 287.625,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 07:  R$ 15.376.768,00 

TOTAL GERAL: R$ 58.373.392,78 (CINQUENTA E OITO MILHÕES, TREZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E 
DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) 
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DECLARAÇÕES: 
Declaramos que fizemos a Elaboração da Proposta de forma Independente. 

Declaramos Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado. 

 
Belém - PA,  17 de JUNHO  de 2022. 
 
 
 
 
 

DADOS DA LICITANTE: 
Razão Social: E C LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA; 
CNPJ nº 33.902.132/0001-68Endereço: Passagem Edizia, nº 95, Bairro Cas-
tanheira, Belém/PA, CEP 66.645-375; E-mail: correiagomes07@gmail.com; 

Telefone: (91) 98139 - 3035 
   



 

J. Castro Comércio e Serviços Ltda. 
Rodovia BR-316, KM 5, s/n.º - Sala 102 

Centro - Ananindeua - Pará - CEP: 67015-220. 
Telefone: (91) 99100-3946 

ORÇAMENTO 
Ao Setor de Compras 
Prefeitura Municipal de Marituba/PA 
 

Prezados Senhores, 
 
J. CASTRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 20.038.757/0001-81, em 

atendimento ao requerido através de contato via e-mail, vem, por meio deste, encaminhar ORÇAMENTO 
para o objeto Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais permanentes tipo: 
equipamentos de sonorização e áudio visual, aparelhos eletroeletrônicos e eletrodomésticos, aparelhos de 
refrigeração, equipamentos eletro portáteis, mobiliários e outros equipamentos, afim de atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal de Marituba, Secretaria Municipal de Administração (e suas 
secretarias desconcentradas), Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde e 
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e seus devidos Fundos Municipais nos exercícios 
orçamentários de 2022 e 2023, conforme abaixo segue: 

 

LOTE I - PERMANENTE PARA ESCRÍTORIO 

Nº ESPECIFICAÇÕES UNID. QTD. V. UNIT. V. TOTAL 

1 

Armário alto Fechado com 02 portas e chaves, com 03 
prateleiras internas, todo em MDF de 15mm, medindo 
aproximadamente 1,60mx0,80cmx0,40mm. Cor 
branco. 

UND 550 R$990,00 R$544.500,00 

2 

Armário Alto Semiaberto para escritório - 03 
prateleiras, 02 portas, medindo aproximadamente 
1,60m de altura, 0,80cm e 0,42cm de profundidade. Cor 
branco. 

UND 560 R$855,00 R$478.800,00 

3 
Armário baixo com 2 portas e chaves, 1 prateleira e 
chaves, medindo aproximadamente 
0,75cmx0,80x0,40mm, Cor branco. 

UND 580 R$545,40 R$316.332,00 

4 
Armário de aço com 2 portas, 3 prateleiras e chaves, 
medindo aproximadamente 1,60mx0,80cm x0,40mm. 
Cor cinza. 

UND 710 R$1.079,10 R$766.161,00 

5 
Arquivo de aço para pasta suspensa com 4 gavetas, 
chaves com tranca múltipla, medidas mínimas de 
1,33mx0,46cmx0,49cm, cor cinza. 

UND 520 R$1.156,50 R$601.380,00 

6 
Armário Alto aberto para escritório - 05 prateleiras, 
medindo aproximadamente 2,00m de altura, 0,90cm e 
0,42cm de profundidade. Cor branco. 

UND 320 R$809,10 R$258.912,00 

7 
Armário Aéreo: em MDP, cor branco – DIMENSÃO = 
1.50 X 0.30 X 60 (comp. x Largura x altura) – 05 portas 
c/ puxadores de poliestireno. 

UND 260 R$832,50 R$216.450,00 

8 
Armário Aéreo: em MDP, cor branco – DIMENSÃO = 
1.20 X 0.30 X 60 (comp. x Largura x altura) – 04 portas 
c/ puxadores de poliestireno. 

UND 240 R$720,00 R$172.800,00 
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9 
Balcão de cozinha: c/ 04 portas e 03 gavetas – em 
MDP, cor branco – DIMENSÃO 1.50 X 0.50 X 80 (comp. 
x Largura x altura) c/ puxadores de poliestireno. 

UND 250 R$935,10 R$233.775,00 

10 
Balcão de cozinha: c/ 03 portas e 03 gavetas – em 
MDP, cor branco – DIMENSÃO 1.20 X 0.50 X 80 (comp. 
x Largura x altura) c/ puxadores de poliestireno. 

UND 190 R$887,40 R$168.606,00 

11 

Cadeira Digitador com braços T, giratória com 5 patas, 
com assento e encosto estofado em espuma injetada 
de no mínimo 5mm de espessura com base, com 
regulagem v de altura a gás. Cor Preto. 

UND 690 R$845,10 R$583.119,00 

12 

Cadeira Diretor giratória com braço, com 5 patas, com 
assento e encosto em espuma injetada de 8cm de 
espessura, revestida em couro sintético; regulagem de 
altura a gás. Cor preto. 

UND 470 R$1.143,00 R$537.210,00 

13 

Cadeira Executiva Giratória Costurada- 
especificações mínimas: com braços reguláveis, 
assento e encosto com espuma injetada 
anatomicamente a quente; revestido em couro 
sintético, mecanismos com ajustes de altura do assento 
e inclinação do encosto, cor preto. 

UND 620 R$949,50 R$588.690,00 

14 

Cadeira Presidente com braços em polipropileno, 5 
patas, assento com estrutura em madeira e encosto 
com Revestimento em Tela mesh (net nylon); 
regulagem de altura a gás. Cor preto. 

UND 120 R$1.529,10 R$183.492,00 

15 

Cadeira Secretária fixa sem braço, com espuma 
injetada de 30mm; revestida em couro sintético, com 
base tipo palito espessura na cor preta tubular ¾ com 
parede 1,2mm. Medindo aproximadamente 77cm de 
altura, 45cm de largura, 45cm de profundidade. Cor 
Preto. 

UND 420 R$536,40 R$225.288,00 

16 

Cadeira Secretária fixa sem braço, com espuma 
injetada de no mínimo 30mm revestida em tecido, com 
base tipo palito espessura na cor preta tubular ¾ com 
parede 1,2mm. Medindo aproximadamente 77cm de 
altura, 45cm de largura, 45cm de profundidade. 
Revestimento na cor preto. 

UND 793 R$589,50 R$467.473,50 

17 

Cadeira Secretária Giratório sem braço, 05 patas, 
com assento e encosto estofado em espuma injetada 
de 30mm de espessura, com regulagem de altura a 
gás. Cor preto. Dimensões aproximadas AxLxP: 
89x50,8x40,6cm. 

UND 800 R$593,10 R$474.480,00 

18 

Cadeiras longarina c/ 4 lugares:  estofada com 
espuma laminada de alta densidade de no mínimo 50 
mm, tecido 100% poliéster e. Poltronas com espuma de 
no mínimo 50mm, braços de poliuretano. Cor preto. 

UND 410 R$1.655,10 R$678.591,00 
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19 

Cadeiras longarina c/ 3 lugares: estofada com 
espuma laminada de alta densidade de no mínimo 50 
mm, tecido 100% poliéster e. Poltronas com espuma de 
no mínimo 50 mm, braços de poliuretano. Cor preto. 

UND 334 R$1.430,10 R$477.653,40 

20 

Cadeiras longarina c/ 5 lugares: estofada com 
espuma laminada de alta densidade de no mínimo 50 
mm, tecido 100% poliéster e. Poltronas com espuma de 
no mínimo 50mm, braços de poliuretano. Cor preto. 

UND 320 R$1.808,10 R$578.592,00 

21 

Estação de atendimento em madeira revestida em 
laminado melamínico, cada posição com 2 gavetas, 
medidas do tampo de no mínimo 70x110 (profundidade 
x comprimento), medidas das laterais nas 
extremidades maiores de no mínimo 120 x 120 cm. Cor 
branco. 

UND 360 R$1.368,00 R$492.480,00 

22 

Estação de trabalho em L com 3 gavetas fixada a 
altura de 740mm, medindo aproximadamente 
1600x1600mm, saídas nas laterais com no mínimo 
600mm de profundidade, confeccionada em 
aglomerado, melamínico com no mínimo 25mm de 
espessura com borda frontal de no mínimo 3mm, 
dotada de 03 passa cabos diâmetro de cerca de 60mm 
em poliestireno injetado de alto impacto, estrutura de 
sustentação das superfícies, metálica em chapa 
estampada na base formato arqueado medindo no 
mínimo 58x6x2,5 e no sentido vertical chapa de aço 
dobrada com frisos e cortes diagonais, com calha 
sacavel e superior em chapa maciça com no mínimo 
6,35mm, pintada em epóxi, sapatas reguladoras de 
nível, painéis frontais estrutura longitudinal, 
confeccionado em aglomerado de pelo menos 18mm 
de espessura, revestido em ambas as faces com 
laminado melamínico de baixa pressão, com longarina 
de fiação, com dutos de três vias, para passagem de 
fiações independentes (logica, elétrica, telefônica), 
dotado de 1 gaveteiro fixo medindo cerca de 
300x440x385mm com 3 gavetas com chave de 
comando único, puxadores embutidos, gavetas com 
interior em aço com corrediças. Cor branco. 

UND 310 R$2.069,10 R$641.421,00 

23 
Estante em aço: de 6 prateleiras reforçadas em X nas 
laterais e no Fundo, medindo no mínimo 1,98 altura x 
0,92 largura x 0,40 fundo. 

UND 580 R$612,90 R$355.482,00 

24 

Mesa redonda com tampo em MDF de no mínimo 
15mm, fita de borda abs. Base em tubo 3” na parede 
0,90 com sapatas niveladoras medindo 
aproximadamente 1,20x1,20mm. Cor branco. 

UND 240 R$1.169,10 R$280.584,00 



 

J. Castro Comércio e Serviços Ltda. 
Rodovia BR-316, KM 5, s/n.º - Sala 102 

Centro - Ananindeua - Pará - CEP: 67015-220. 
Telefone: (91) 99100-3946 

25 

Mesa retangular para reunião em MDF de no mínimo 
15mm, base de estrutura metálica em metalon com 
medidas aproximadas de 50mmx30mm, pintura 
eletrostática epóxi pó, tampo medindo no mínimo 
2,20x0,90x0,74mm. Cor branco. 

UND 295 R$1.582,20 R$466.749,00 

26 

Mesa reunião com 12 lugares - Mesa de reunião 
50mm com tampo em MDF maciço de no mínimo 50mm 
de espessura revestido por lâmina de madeira natural. 
Acabamento bico de agulha. Pés em MDP maciço de 
60mm de espessura, revestidos em couríssimo preto, 
medidas mínimas: 3,00 x 1,20 x 0,74. 

UND 260 R$4.139,10 R$1.076.166,00 

27 

Mesa reunião Oval 10 lugares com tampo MDF, pés 
niveladores; estrutura em aço com calhas para 
passagem de fios, sapatas niveladoras. Cor Carvalho 
Avelã/ Carvalho Monique 

UND 257 R$3.555,90 R$913.866,30 

28 
Mesa retangular em MDF: de no mínimo 15mm, fita de 
borda abs. Base em tubo. c/ 02 gavetas - Cor cinza – 
1.40 x 0.70 

UND 460 R$808,20 R$371.772,00 

29 
Mesa retangular em MDF: de no mínimo 15mm, fita de 
borda abs. Base em tubo.  - Cor cinza – 1.00 x 0.60 

UND 300 R$620,10 R$186.030,00 

30 

Mesa para computadores tampo é produzido em mdf 
possui cantos arredondados e suporta até 15 kg, cor 
branco. A mesa possui base para teclado com 
corrediças metálicas, possuí rodízios com travas, 
possibilitando o deslocamento com facilidade e 
segurança. Produto produzido em mdp 15mm e 
revestido em pintura UV atóxica. Características: 
Revestimento Impressão Ultravioleta (UV) com 
acabamento alto brilho Produzido em mdp 15mm com 
tampo em mdf O tampo suporta até 15kg, possui 
rodízios com trava Informações técnicas: Acompanha 
Kit Ferragens e Esquema de Montagem (Montagem 
não inclusa). Fixação é feita por Girofix, Cavilhas e 
Parafusos, não é necessário parafusar na parede. 
Altura: 75,00cm Largura: 68cm Profundidade: 45,00cm 
Peso: 15,51 Kg. 

UND 215 R$367,20 R$78.948,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 01: R$ 13.415.803,20 

LOTE II - EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E AUDIO VISUAL 

Nº ESPECIFICAÇÕES UNID. QTD. V. UNIT. V. TOTAL 

1 

Aparelho de TV LED 40" Full HD: Conversor Digital, 
USB, 2 HDMI, Frequência 60 Hz/120 Backlight Blinking, 
Cor Preto, Voltagem Bivolt, Dimensões (A x L x P) 90,0 
x 123,5 x 11,8 cm (com base), Peso Aproximado 12 kg 
(com base), Garantia: 1 Ano, Classificação Energética: 
A. 

UND 70 R$ 2.429,10 R$ 170.037,00 
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2 

Aparelho de TV LED 50" Full HD: Conversor Digital, 
USB, 2 HDMI, Frequência 60 Hz/120 Backlight Blinking, 
Cor Preto, Voltagem Bivolt, Potência de áudio total 
(RMS) 10W x 2, Taxa de atualização 120 Hz (Clear 
Motion Rate), Contraste dinâmico Mega Contrast, 
Consumo de energia 112W, Garantia: 1 Ano, 
Classificação Energética: A. 

UND 50 R$ 3.599,10 R$ 179.955,00 

3 

Caixa de som amplificada: bluetooth, com 1000 W 
RMS de potência, bateria recarregável, entradas 
contendo pen drive, FM, cartão SD e p2 e conexão 
auxiliar cabo P2 3,5MM, e adaptador para guitarra; LED 
alto-falante com luz de LED. 

UND 75 R$ 1.359,90 R$ 101.992,50 

4 

Caixa de Som: Potência 180 Watts RMS, 1 alto falante 
de no mínimo 15” e driver de titanium de 1”, dB SPL 
1w/1m 97dB, 3 canais de entrada com controles de 
volume independentes. Canal 1: 1 entrada de 
microfone (mic) P10 ¼. Canal 2: 1 entrada de guitar 
P10 ¼. Canal 3: 1 entrada de linha (line in) RCA L&R e 
P10 ¼. Entrada SD/USB/Bluetooth, Reprodução de 
arquivos MP3, WMA com controle de busca por pasta, 
rádio FM, controle remoto, resposta de frequência 37Hz 
– 20Khz, controle de volume master, tecla smart 
attenuator, controle de grave e agudo (low e high), 
tensão de rede automática 120V/240V, alça superior e 
lateral para transporte/suporte copo para pedestal, com 
tripé. 

UND 20 R$ 2.154,60 R$ 43.092,00 

5 

Mesa de Som: 8 canais de entradas balanceados, 
controle de ganho microfone (gain), pan, pfl, efeito 
digital, controle nível de efeito (effect level), controle de 
repetição (repeat), display, entrada USB com controle 
de volume, USB, phantom power (+48V), tensão de 
rede automática 100V à 240V. 

UND 8 R$ 1.890,00 R$ 15.120,00 

6 

Data Show (Projetor): Medindo aproximadamente 
30,2x8,2x23,7cm; com resolução de 800 x 600 (SVGA); 
lâmpada 210 W UHE, lente de 1,45-1,96; cor branco ou 
preto. 

UND 79 R$ 2.299,50 R$ 181.660,50 

7 

Microfone sem fio: com frequência modulada; 
embalagem contendo: 01 Receptor sem Fio, 01 
Microfone sem Fio, manual e Certificado, 01 Pilha AA, 
01 Fonte. 

UND 88 R$ 454,50 R$ 39.996,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 02: R$ 731.853,00 

LOTE III - APARELHOS ELETROELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS 

Nº ESPECIFICAÇÕES UNID. QTD. V. UNIT. V. TOTAL 



 

J. Castro Comércio e Serviços Ltda. 
Rodovia BR-316, KM 5, s/n.º - Sala 102 

Centro - Ananindeua - Pará - CEP: 67015-220. 
Telefone: (91) 99100-3946 

1 

Bebedouro de mesa: Garrafão de 20 litros, cor branco 
110V, dimensões aproximadas: 442mm x 280mm x 
412mm (AxLxP). Peso Líquido (kg) 12,15, Reservatório 
de água vedado, Refrigeração por compressor, 
Termostato frontal com controle gradual de 
temperatura. 

UND 65 R$ 473,40 R$30.771,00 

2 

Aparelho telefônico em plástico com fio, com 
identificador de chamadas base compacta, registro de 
pelo menos 200 ligações, agenda de 100 registros ou 
mais, bloqueio programável. 

UND 160 R$ 124,20 R$19.872,00 

3 

Bebedouro de coluna do tipo galão, 110v, gabinete 
em aço inox, sem emendas, de acordo com NBR 
13972, medindo aproximadamente 98cm de altura X 
32cm de largura x 33cm de profundidade, Cor branca. 

UND 220 R$ 1.530,00 R$336.600,00 

5 

Bebedouro purificador industrial com 03 (três) 
torneiras frontais, confeccionado em aço inox, 100 
litros, equipamento   de   acordo   com   as   normas   
técnicas   do INMETRO, contendo recipiente para o 
depósito de água em polietileno rotomoldado atóxico, 
com acabamento externo em aço inox aisi 430, pia de 
escoamento, e água resfriada para a faixa de 2ºc a 7ºc 
em tempo mínimo, motor: 1/4 CV. voltagem: 220. 

UND 84 R$ 4.099,50 R$344.358,00 

6 

Bebedouro purificador industrial com 04 (quatro) 
torneiras frontais, confeccionado em aço inox, 200 
litros, equipamento de acordo com as normas técnicas 
do INMETRO, contendo recipiente para o depósito de 
água em polietileno rotomoldado atóxico, acabamento 
externo em aço inox aisi 430, pia de escoamento, e 
água resfriada para a faixa de 2ºc a 7ºc em tempo 
mínimo. motor: 1/4 CV. voltagem: 220. 

UND 60 R$ 4.509,00 R$270.540,00 

7 

Fogão doméstico 06 bocas com forno: Dimensões 
aproximadas AxLxP (mm) 870 x 767 x 598, 110v, 
Acendimento Automático Total, Forno Autolimpante, 
Prateleira fixa, Tampa de vidro total temperado, 
Puxador de aço, Botões. Garantia de 12 meses, cor: 
branco. 

UND 66 R$ 1.799,10 R$118.740,60 

8 

Fogão industrial 04 bocas com forno grafite; 
Queimadores- Simples e duplos; Grelha – em ferro 
fundido; Gambiarra – pintada; registro de baixa – 
Pressão cromada; na cor grafite; Bandejas- coletoras 
de resíduos; forno revestido – com lã de vidro (interno). 

UND 89 R$ 2.789,10 R$248.229,90 

9 

Fogão industrial 06 bocas com forno grafite; 
Queimadores- Simples e duplos; Grelha – em ferro 
fundido; Gambiarra – pintada; registro de baixa – 
Pressão cromada; na cor grafite; Bandejas- coletoras 
de resíduos; forno revestido – com lã de vidro (interno) 

UND 60 R$ 3.647,70 R$218.862,00 
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10 
Freezer Horizontal 2 tampas, dimensões aproximadas 
de (LxAxP): 135,4 x 93,7 x 65cm. Capacidade mínima 
de 439litros. Cor Branco. 

UND 120 R$ 4.365,00 R$523.800,00 

11 

Geladeira Frost Free medindo aproximadamente 1,76 
de altura x 62,10 cm de largura x 75,50cm de 
profundidade. Capacidade de armazenagem total 
mínima de 374L. tensão/ voltagem de 110v. 
obedecendo as devidas normas da ABNT. Cor Branco. 

UND 93 R$ 3.599,10 R$334.716,30 

12 

Lavadora de Roupas – com capacidade de roupa seca 
13kg; tipo de abertura superior; medições mínimas de 
(LxAxP) 66cm x 102cm x 73cm; alimentação de 110 
volts; material cesto em polipropileno; velocidade de 
centrifugação 730 rpm; cor branco. 

UND 18 R$ 2.970,00 R$53.460,00 

13 

Micro-ondas– Capacidade mínima para 31litros, 
dimensões aproximadas (A x L x P) 32,5 x 53 x 42,5 
cm, prato giratório, painel eletrônico, trava de 
segurança, peso liquido aproximado 15kg, voltagem 
mínima 110 V. 

UND 185 R$ 1.170,00 R$216.450,00 

14 

Refrigerador 01 porta: capacidade mínima de 342 lts, 
Cor Branco, Dimensões mínimas: Profundidade 69,1 
cm, Largura 61,6 cm, Altura 170 cm, 110V, Classe A, 
Capacidade mínima: geladeira 295 l, freezer 47 l, 
degelo. 110v, Garantia de 12 meses. 

UND 101 R$ 2.428,20 R$245.248,20 

15 

Refrigerador duplex: mínimo 475 litros, sendo mínimo 
de 155 para o freezer e mínimo de 320 para o 
refrigerador, 110V, classificação energética A, degelo, 
cor branca 

UND 86 R$ 4.679,10 R$402.402,60 

16 

Sofá de 02 lugares- revestido em couro natural 
certificado, estrutura interna em madeira, estrutura 
externa em aço inox anodizado, em tubos redondos, 
dobrados e curvados, inteiriços ao redor dos braços e 
encosto, estrados perfilados e percintas elásticas, 
assento, encosto e braços em blocos uniformes de 
espuma poliuretana revestida, com almofadas soltas, 
braços fechados. Na cor preta, Dimensões mínimas de: 
1680 x 730 x 650mm (L x A x P), respectivamente. 
Garantia de 1 ano contra deformidades. 

UND 70 R$ 2.205,00 R$154.350,00 

17 
Sofá para Recepção de 3 lugares – no design Slim; 
estrutura cromada, de aço, revestimento em couro 
ecológico, cor preto. 

UND 76 R$ 2.835,00 R$215.460,00 

18 

Ventilador de parede com grade de aço medindo 
aproximadamente 60cm de diâmetro, 3 pás e 3 
velocidades, material da hélice em plástico, com 
inclinação ajustável. Com alimentação em energia 
elétrica. 

UND 490 R$ 629,10 R$308.259,00 
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19 

Ventilador de Coluna Turbo de 60 cm: cor preto, c/ 
grade removível, possui oscilação p/ direita e esquerda. 
Potência: 1/4 cv-200v; diâmetro aproximado da hélice: 
55 cm"; rpm: 1400 máxima; tensão: bivolt; velocidade 
regulável; equipado c/ protetor térmico. Embalagem c/ 
informações do fabricante, manual de instruções em 
português e prazo de garantia. 

UND 135 R$ 819,00 R$110.565,00 

20 

Ventilador de parede Turbo de 50 cm: cor preto, c/ 
grade removível, possui oscilação p/ direita e esquerda. 
Potência: 1/4 cv-200v; diâmetro aproximado da hélice: 
45 cm"; rpm: 1400 máxima; tensão: bivolt; velocidade 
regulável; equipado c/ protetor térmico. Embalagem c/ 
informações do fabricante, manual de instruções em 
português e prazo de garantia. 

UND 260 R$ 720,00 R$187.200,00 

21 

Ventilador de parede Turbo de 60 cm: cor preto, c/ 
grade removível, possui oscilação p/ direita e esquerda. 
Potência: 1/4 cv-200v; diâmetro aproximado da hélice: 
55 cm"; rpm: 1400 máxima; tensão: bivolt; velocidade 
regulável; equipado c/ protetor térmico. Embalagem c/ 
informações do fabricante, manual de instruções em 
português e prazo de garantia. 

UND 308 R$ 544,50 R$167.706,00 

22 

Ventilador de teto Voltagem-127v, potência (w)-130w, 
diâmetro de aproximadamente 110cm, material da 
hélice metálico, tipo-teto dimensão aproximada do 
produto ( a x l x p ) -33x88x88cm 

UND 112 R$ 450,00 R$50.400,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 03: R$ 4.557.990,60 

LOTE IV – APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO 

Nº ESPECIFICAÇÕES UNID. QTD. V. UNIT. V. TOTAL 

1 

Ar Condicionado Tipo Split Hi Wall 9.000BTUS: Ciclo 
de ar frio, possuir filtro de ar antibacteriano, Capacidade 
de refrigeração 9000 BTU/h Controle remoto com 
display de cristal líquido, Controle de temperatura 16ºC 
até 31ºC, Controle Ventilação (Baixo, Médio, Alto e 
Automático), Produto Silencioso, fácil limpeza do painel 
e filtro, Classe "A" em eficiência energética, disponível 
na tensão 220V, Garantia de 1 ano. 

UND 250 R$1.970,10 R$492.525,00 

2 

Ar Condicionado Tipo Split Hi Wall 12.000BTUS: 
Ciclo de ar frio, possui filtro de ar antibacteriano, 
Capacidade   de    refrigeração    12000    BTU/h, 
Controle remoto com display de cristal líquido, Controle 
de temperatura 16ºC até 31ºC, Controle Ventilação 
(Baixo, Médio, Alto e Automático), Produto Silencioso, 
fácil limpeza do painel e filtro, Classe "A" em eficiência 
energética, tensão 220V, Garantia de 1 ano 

UND 435 R$2.312,10 R$1.005.763,50 
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3 

Ar Condicionado Tipo Split Hi Wall 18.000BTUS: 
Ciclo de ar frio, possui filtro de ar antibacteriano, 
Capacidade de refrigeração 18000 BTU/h Controle 
remoto com display de cristal líquido, Controle de 
temperatura 16ºC até 32ºC, Controle Ventilação (Baixo, 
Médio, Alto e Automático), Produto Silencioso, fácil 
limpeza do painel e filtro, Classe energética mínima “B”, 
tensão 220V, Garantia de 1 ano. 

UND 376 R$2.808,00 R$1.055.808,00 

4 

Ar Condicionado Tipo Split Hi Wall 24.000BTUS: 
Ciclo de ar frio, possui filtro de ar antibacteriano, 
Capacidade de refrigeração 22.000/24.000 BTU/h, 
Controle remoto com display de cristal líquido, Controle 
de temperatura 16ºC até 32ºC, Controle Ventilação 
(Baixo, Médio, Alto e Automático), Produto Silencioso, 
fácil limpeza do painel e filtro, Classe energética 
mínima “B”, tensão 220V, Garantia de 1 ano. 

UND 292 R$3.680,10 R$1.074.589,20 

5 

Ar Condicionado Tipo Split Cassete 36.000BTUS: 
Ciclo frio, 4 vias bifásico 220/60hz filtro antibacteriano, 
controle remoto sem fio, Classificação Energética: C, 
Garantia de 1 ano. 

UND 220 R$7.136,10 R$1.569.942,00 

6 

Ar Condicionado Tipo Split Hi Wall 60.000BTUS: 
Ciclo de ar frio, possui filtro de ar antibacteriano, 
Capacidade de refrigeração 60.000 BTU/h, Controle 
remoto com display de cristal líquido, Controle de 
temperatura 16ºC até 32ºC, Controle Ventilação (Baixo, 
Médio, Alto e Automático), Produto Silencioso, fácil 
limpeza do painel e filtro, Classe energética “C”, tensão 
220V, Garantia de 1 ano. 

UND 202 R$8.321,40 R$1.680.922,80 

VALOR TOTAL DO LOTE 04: R$ 6.879.550,50 

LOTE V – OUTROS EQUIPAMENTOS PERMANENTES 

Nº ESPECIFICAÇÕES UNID. QTD. V. UNIT. V. TOTAL 

1 

PALETEIRA MANUAL – com capacidade de 2.500 KG 
– rodado duplo, altura mínima dos garfos 80mm, altura 
máxima dos garfos 200mm, comprimento dos garfos 
1.150mm, largura total dos garfos 685mm, largura do 
corredor palete (1000mmx1.200mm) (AST) 1.807mm, 
radio de giro (WA) 1.392mm, válvula BLC com descida 
suave e controlada. 

UND 25 R$3.239,10 R$80.977,50 

2 

GUILHOTINA DE PAPEL PORTÁTIL COM 
PROTEÇÃO – régua extensível, serigrafia com escala 
milimétrica, opção de ângulo de corte, apoio 
emborrachado corte para 15 folhas papel A4 - área de 
corte 310mm – largura 16cm – altura 3,5cm – 
profundidade 38 cm. 

UND 30 R$451,80 R$13.554,00 
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3 

PERFURADOR DE PAPEL DE 2 FUROS PARA 190 
FOLHAS DE PAPEL - 75g/m²/profissional, base de 
alumínio, dimensões 477x119x124mm, guia de 
alumínio para utilização do papel, alavanca 
confeccionada própria, diâmetro do furo 7mm entre os 
furos 7cm, trava de segurança, peso 2.370g 

UND 100 R$1.619,10 R$161.910,00 

4 

GRAMPEADOR DE METAL PARA ATÉ 25/50/100 
FOLHAS - apoio superior emborrachado - tamanho 
médio, grampos 24/8, 26/6 e 26/8 – dimensões 9cm 
alturax20cmcomprome ntox5cmlargura, para papel 
gramatura 75g/m², nas cores preta/prata/azul 

UND 110 R$274,50 R$30.195,00 

5 

ENCADERNADORA PERFURADORA DE PAPEL - 
Dimensões aproximadas Comprimento, Largura, 
Altura. Máquina: 43x50x15 cm Peso Líquido: 9,160kg 
Área de trabalho: 33x22cm, Extensão de 
perfuração:33cm Quantidade de furos: 54 Formato do 
furo: Redondo Tamanho do furo:  4mm Capacidade de 
perfuração: 15 folhas (75gramas cada) Ajuste de 
margem: de 2mm até 8mm. 

UND 100 R$877,77 R$87.777,00 

6 

MÁQUINA DE ESCREVER EM BRAILE - com 
especificações mínimas: 09 teclas de toque suave, 
sendo uma tecla de espaço, uma tecla de retrocesso, 
uma tecla de avanço de linha e seis teclas 
correspondentes aos pontos da escrita braile; 
capacidade mínima de escrita de 25 linhas e 42 colunas 
utilizando papel padrão A4 gramatura 120; guias de 
margem na parte de trás da máquina; botão de 
apagamento ou apagador; alça de transporte; apoio 
para leitura; manual impresso à tinta e braile. Garantia 
mínima de 12 meses. 

UND 90 R$10.350,00 R$931.500,00 

7 

REGLETE DE METAL COMPLETA (PRANCHETA, 
REGLETE E PUNCAO) - Especificações mínimas: 
Artigos para Acessibilidade Visual, reglete de mesa, 
alumínio, cromado, prancheta. Com prancheta de 
madeira do tamanho de uma folha oficio e um fixador 
de metal, na parte superior, para prender o papel. 
Acompanhada uma punção. No reglete: 28 celas e 4 
linhas (21cm x 4cm) Prancheta de madeira: 22cm x 
33cm. Prazo de garantia mínimo: 12 meses. 

UND 100 R$277,20 R$27.720,00 

8 

MÁQUINA PLÁSTIFICADORA - ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS: Modelo:A3- Largura: para plastificações de 
até 38 cm de largura - Tensão: 110 - Dimensões: 50 × 
50 × 11 cm - Aquecimento do suprimento: Cilindros de 
silicone aquecidos - Velocidade: 36 e 45m/h com 
reversão - Abertura máxima dos cilindros: 1,0mm - 
Gramatura máxima do material a ser plastificado: 
350g/m ou 0,40mm. 

UND 81 R$990,90 R$80.262,90 
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9 

CADEIRA PLÁSTICA em polipropileno, com 
resistência mínima para suportar 100 KG, com tamanho 
padrão e que siga todas as normas do INMETRO. Cor 
branca 

UND 2.100 R$98,10 R$206.010,00 

10 
Carrinho Para Transporte de Cargas em Metal com 
dois Pneus e Câmara de Ar. 

UND 58 R$900,00 R$52.200,00 

11 

Lixeira em aço inox- com tampa e pedal, formato 
cilíndrico; Dimensões aproximadas do Produto (C x L x 
A): 21,1 cm x 22,3 cm x 28,7 cm; capacidade para 12 
litros, na cor prata. 

UND 540 R$296,10 R$159.894,00 

12 
MESA PLÁSTICA BRANCA em polipropileno, 
quadrada, com tamanho padrão e que siga todas as 
normas do INMETRO. Cor branca. 

UND 400 R$186,30 R$74.520,00 

13 

Suporte Articulado de parede para TVs monitores 
LCD, LED ou Plasma: de 26 a 50 polegadas que 
suporta o peso máximo de até 20 kg e compatível com 
padrões de fixação VESA 75x75, 100x100, 200x100 ou 
200x200 mm (HxV). Com a distância entre a parede e 
a TV de apenas 8cm com os braços recolhidos e 25cm 
com os braços esticados. 

UND 145 R$215,10 R$31.189,50 

14 

Conjunto de lixeiras para coleta seletiva: cada 
unidade deverá conter no mínimo 5 (cinco) recipientes 
com capacidade de carga individual de 50 litros e 
suporte com estrutura metálica em aço com tratamento 
anticorrosão. Os recipientes deverão estar em acordo 
com a Resolução nº 275/2001-CONAMA, que 
estabelece o código de cores adequado para cada tipo 
de resíduo. Deverá conter recipientes com cores 
adequadas e dizeres em caracteres legíveis e na cor 
branca ou preta com as seguintes identificações: 
PAPEL; VIDRO; METAL; PLÁSTICO; ORGÂNICO. Os 
recipientes deverão possuir sistema de fechadura com 
chave. Os recipientes deverão possuir perfuração ou 
ralo na parte interior do corpo para escoamento de 
água e sujeira. A tampa deverá ter sua boca projetada 
para impedir a entrada de água da chuva. Os 
recipientes deverão possuir cantos arredondados. O 
material dos recipientes deverá possuir aditivo ou 
tratamento contra raios ultravioleta. A estrutura 
metálica de suporte deverá ter capacidade de carga de 
no mínimo 50kg, tratamento anticorrosão e pintura 
epóxi na cor preta ou cinza. A altura mínima do suporte 
metálico deverá ser 1050mm e altura máxima de 
1100mm. 

CONJ. 202 R$1.841,30 R$371.942,80 

VALOR TOTAL DO LOTE 05: R$ 2.309.652,70 

LOTE VI – EQUIPAMENTOS ELETROPORTÁTEIS 

Nº ESPECIFICAÇÕES UNID. QTD. V. UNIT. V. TOTAL 
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1 

Aspirador de Pó: Potência 1300W, 2 tipos de bocal, 2 
tubos prolongadores, Garantia 1 ano, Cor Branco, 
Voltagem 110v, com medidas aproximadas: 
Profundidade 36,0 cm, Largura 23,8 cm, Altura 19,0 cm, 
Indicador de limpeza do saco de pó, Alça para 
transporte, Capacidade do reservatório de pó com no 
mínimo 2 Litros, Comprimento do cabo elétrico de pelo 
menos 3 m, com Rodas para transporte. 

UND 91 R$1.385,10 R$126.044,10 

2 

Batedeira Planetária- material em polipropileno, 
capacidade aproximada da tigela 4 litros; 3 tipos de 
batedores de metal; alimentação em energia elétrica; 
cor branca, 110v. 

UND 119 R$772,20 R$91.891,80 

3 

Espremedor de Frutas Industrial - Corpo: Aço inox; 
Tensão:  Bivolt (127v/220v); Caçamba/Tampa:  
Alumínio Repuxado; Potência:  300w / 250w; 
Frequência:  60 Hz; certificado pelo Inmetro. 

UND 121 R$868,50 R$105.088,50 

4 

Liquidificador industrial capacidade de 8L: Deverá 
triturar produtos diversos com adição de liquido. 
Dimensões aproximadas: Altura(mm): 750; frente 
(mm):260; fundo (mm):220, motor (cv): 1/2; capacidade 
8L; Voltagem(v): 10/220. 

UND 86 R$2.519,10 R$216.642,60 

5 

Liquidificador Industrial- potência:1.4/HP/1000Watts 
frequência: 50/60 Hz; rotação aproximada: 
18.000RPM; tampa: Alumínio Repuxado; copo: 4 Litros 
Inox. 

UND 102 R$1.799,10 R$183.508,20 

6 
Sanduicheira Inox-voltagem 110 volts, cor preto, 
dimensões mínimas 24 x 24,5 x 9 cm. 

UND 130 R$359,10 R$46.683,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 06: R$ 769.858,20 

LOTE VII – MÓVEIS ESCOLARES 

Nº ESPECIFICAÇÕES UNID. QTD. V. UNIT. V. TOTAL 

1 

Quadro Branco Magnético: com moldura de alumínio, 
tamanho 2,00 x 1,20 – laminado melamínico branco em 
0,08mm. Chapa de madeira resinada MDF 9mm. 
Chapa de aço. C/ suporte de apagador em alumínio 25 
cm com protetor pvc. Tamanho 2,00 X 1,20. 

UND 400 R$1.619,10 R$647.640,00 

2 

Quadro Branco Magnético: com moldura de alumínio, 
tamanho 3,00 x 1,20 – laminado melamínico branco em 
0,08mm. Chapa de madeira resinada MDF 9mm. 
Chapa de aço. C/ suporte de apagador em alumínio 25 
cm com protetor pvc. Tamanho 3,00 X 1,20. 

UND 355 R$1.980,00 R$702.900,00 

3 

Quadro Branco Magnético: com moldura de alumínio, 
tamanho 4,00 x 1,20 – laminado melamínico branco em 
0,08mm. Chapa de madeira resinada MDF 9mm. 
Chapa de aço. C/ suporte de apagador em alumínio 25 
cm com protetor pvc. TAMANHO 4,00 X 1,20. 

UND 355 R$2.115,00 R$750.825,00 
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Banco para refeitório: com estrutura metálica em 
metalon 50/30, parede 0,90, pintura eletrostática Epoxi 
pó, cor cinza, em compensado multilaminado de pelo 
menos 15mm na cor branca brilhosa medindo pelo 
menos 2,20x0,80x0,74mm. 

UND 320 R$1.107,00 R$354.240,00 

  

Berço Infantil: Com Pintura e acabamento por 
camadas de verniz foto-curado (UV) de composição 
atóxica. Corpo fabricado em MDF e MDP com alta 
resistência mecânica. Superfícies e bordas lisas e 
arredondadas para evitar acidentes. Acompanhando 
suporte para mosquiteiro com formato retangular e 
cantos retos. Grades fixas, seguindo as novas normas 
do INMETRO para a segurança do bebê. Sistema de 
fixação por parafusos e buchas. Com tamanho 
aproximado de 1,33m larg. x 80cm alt. x 76cm prof. 

UND 84 R$809,10 R$67.964,40 

  

Cadeira Escolar: estrutura em aço 7/8 pinturas 
eletrostática a pó, assento e encosto em plástico 
anatômico, prancheta fixa 15mm, com perfil de 
proteção, grade para livros possuir prancheta em 
madeira lateral, estrutura reforçada e gradil porta livros, 
medidas aproximadamente 90ax62lx50c(cm) braço 
soldado. Preferencialmente na cor azul. 

UND 2.000 R$680,31 R$1.360.620,00 

  

Conjunto Aluno: conjunto escolar adulto FDE com 
tampo em MDP revestido em sua face superior em 
laminado melamínico de alta pressão (A.P.) usinado em 
forma retangular, com acabamento em fita de borda, 
confeccionado em tubos de aço carbono de pelo menos 
1”, ½”, 1”.1/4”, com medidas aproximadas de 29x58 e 
20,7. Porta livros, ponteiras, assento e encosto 
injetados em polipropileno. CJA-06 – Conjunto para 
aluno tamanho 6, sendo a altura do aluno 
compreendida entre 1,59 e 1,88 m. 

Conjunt
o 

2.000 R$748,08 R$1.496.160,00 

  

Conjunto Aluno: conjunto escolar infantil FDE com 
tampo em MDP revestido em sua face superior em 
laminado melamínico de alta pressão (A.P.) usinado em 
forma retangular, com acabamento em fita de borda, 
confeccionado em tubos de aço carbono de pelo menos 
1”, ½”, 1”.1/4”, com medidas aproximadas de 29x58 e 
20,7. Porta livros, ponteiras, assento e encosto 
injetados em polipropileno. CJA-03 – Conjunto para 
aluno tamanho 3, sendo a altura do aluno 
compreendida entre 1,19 e 1,42 m; 

Conjunt
o 

2.000 R$709,92 R$1.419.840,00 
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Conjunto Aluno: conjunto escolar juvenil FDE com 
tampo em MDP revestido em sua face superior em 
laminado melamínico de alta pressão (A.P.) usinado em 
forma retangular, com acabamento em fita de borda, 
confeccionado em tubos de aço carbono de pelo menos 
1”, ½”, 1”.1/4”, com medidas aproximadas de 29x58 e 
20,7. Porta livros, ponteiras, assento e encosto 
injetados em polipropileno. CJA-04 – Conjunto para 
aluno tamanho 4, sendo a altura do aluno 
compreendida entre 1,33 e 1,59 m 

Conjunt
o 

2.000 R$711,00 R$1.422.000,00 

  

Conjunto Professor: FDE com tampo em MDP 
revestido em sua face superior em laminado 
melamínico de alta pressão (A.P.) usinado em forma 
retangular, com acabamento em fita de borda, 
confeccionado em tubos de aço carbono de pelo menos 
1”, ½”, 1”.1/4”, com medidas aproximadas de 29x58 e 
20,7. Porta livros, ponteiras, assento e encosto 
injetados em polipropileno. 

Conjunt
o 

600 R$796,50 R$477.900,00 

  

Mesa acessível FNDE com tampo confeccionado em 
MDP revestido em sua face superior em laminado 
melamínico de alta pressão (A.P) usinado em forma 
retangular, com acabamento em fita de borda, 
confeccionado em tubos de aço carbono de pelo menos 
1”. ½”, 1”. ¼”, com medidas aproximadas de 29x58. 
Porta livros, ponteiras, assento e encosto injetados em 
polipropileno. 

UND 200 R$675,00 R$135.000,00 

  

Mesa Para refeitório com estrutura metálica em 
metalon 50/30, parede 0,90mm, pintura eletrostática 
Epóxi Pó, na cor cinza, com tampo em compensado 
multilaminado de no Mínimo 15mm, cor branca brilhosa 
medindo aproximadamente 2,20x0,80x0,74mm. 

UND 312 R$2.790,00 R$870.480,00 

  

Mesa refeitório 8 lugares – estrutura em tubo de aço, 
pés em 30x50. Requadro e base dos bancos em tubo 1 
1/4. Na parte superior da estrutura da mesa são 
soldados 6 suportes de fixação em chapa de aço onde 
será fixado o tampo. Topos com ponteiras internas 
30x50. Solda MIG. Pintura epóxi- pó. Tampo medindo 
aproximadamente (2400x800mm) em compensado 
revestido em melamínico na cor branco. Bordas em 
perfil PVC tipo “T”. Mochos de no mínimo 300mm de 
diâmetro, em compensado revestido em melamínico na 
cor branca. Acoplados e escamoteáveis com bordas 
em perfil PVC tipo “T”. Fixados por parafusos. Altura da 
mesa no mínimo 70cm. 

UND 300 R$2.879,10 R$863.730,00 

4 

Prateleira em MDF – com 30cm de profundidade e 3 
metros de largura, com fita de borda Abs., com no 
mínimo 15mm de espessura, e suportes de ferro para 
acoplar a parede, medida 30cm x 3m. 

UND 325 R$457,20 R$148.590,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 07: R$ 10.717.889,40 
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O valor total do Orçamento aqui apresentado é de R$ 39.382.597,60 (trinta e nove milhões, 
trezentos e oitenta e dois mil, quinhentos e noventa e sete reais e sessenta centavos). Sem mais 
para o momento, deixamos votos de estima e consideração. 

 
Ananindeua/PA, 08 de abril de 2022. 

 
 
_____________________________________ 
J. CASTRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 

JOÃO MARCELO OLIVEIRA DE CASTRO 
CNPJ: 20.038.757/0001-81 
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À  PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA 
 

Razão Social: LPINHEIRO DA SILVA EIRELI EPP; 

CNPJ nº 28.355.705/0001-40; INSCRIÇÃO ESTADUAL:

Endereço: Rodovia Augusto Montenegro, nº 238, Loja 
fone/Fax: (91) 98586-9994 

E-mail: disbel28distribuidora@gmail.com; 

 
LOTE I 

Nº ESPECIFICAÇÕES

1 
Armário alto Fechado com 02 portas e chaves, com 03 prateleiras internas, 
todo em MDF de 15mm, medindo aproximadamente 
1,60mx0,80cmx0,40mm. Cor branco. 

2 
Armário Alto Semiaberto para escritório 
dindo aproximadamente 1,60m de altura, 0,80cm e 0,42cm de profundidade. 
Cor branco. 

3 
Armário baixo com 2 portas e chaves, 1 prateleira e chaves, medindo apr
ximadamente 0,75cmx0,80x0,40mm, Cor branco.

4 
Armário de aço com 2 portas, 3 prateleiras e chaves, medindo ap
damente 1,60mx0,80cm x0,40mm. Cor cinza.

5 
Arquivo de aço para pasta suspensa com 4 gavetas, chaves com tranca mú
tipla, medidas mínimas de 1,33mx0,46cmx0,49cm, cor cinza.

LPINHEIRO DA SILVA EIRELLI_EPP 
COMERCIAL PINHEIRO 

 Augusto Montenegro N 238 Loja 01 – Bairro: Castanheira, Belém – Pará
CEP: 66.645-001 , Belém – Pará Tel: (91) 98586-9994 

CNPJ: 28.355.705/0001-40 - Inscrição Estadual: 15.573.177-7 
               

 

PROPOSTA COMERCIAL 

ESTADUAL: 15.573.177-7; 

Endereço: Rodovia Augusto Montenegro, nº 238, Loja - 01, bairro Castanheira, Belém/PA, CEP 66.645-001; Tele-

LOTE I - PERMANENTE PARA ESCRÍTORIO 
ESPECIFICAÇÕES UNID. QTD. 

Fechado com 02 portas e chaves, com 03 prateleiras internas, 
de 15mm, medindo aproximadamente UND 550 

Armário Alto Semiaberto para escritório - 03 prateleiras, 02 portas, me-
dindo aproximadamente 1,60m de altura, 0,80cm e 0,42cm de profundidade. UND 560 

com 2 portas e chaves, 1 prateleira e chaves, medindo apro-
ximadamente 0,75cmx0,80x0,40mm, Cor branco. 

UND 580 

com 2 portas, 3 prateleiras e chaves, medindo aproxima-
damente 1,60mx0,80cm x0,40mm. Cor cinza. 

UND 710 

para pasta suspensa com 4 gavetas, chaves com tranca múl-
tipla, medidas mínimas de 1,33mx0,46cmx0,49cm, cor cinza. 

UND 520 

Pará 

e-

V. UNIT. V. TOTAL 

R$ 1.537,00 R$ 845.350,00 

R$ 1.387,00 R$ 776.720,00 

R$ 1.043,00 R$ 604.940,00 

R$ 1.636,00 R$ 1.161.560,00 

R$ 1.722,00 R$ 895.440,00 
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6 
Armário Alto aberto para escritório - 05 prateleiras, medindo aproxim
damente 2,00m de altura, 0,90cm e 0,42cm de profundidade. Cor branco.

7 
Armário Aéreo: em MDP, cor branco – DIMENSÃO = 1.50 X 0.30 X 60 
(comp. x Largura x altura) – 05 portas c/ puxadores de poliestireno.

8 
Armário Aéreo: em MDP, cor branco – DIMENSÃO = 1.20 X 0.30 X 60 
(comp. x Largura x altura) – 04 portas c/ puxadores de poliestireno.

9 
Balcão de cozinha: c/ 04 portas e 03 gavetas 
MENSÃO 1.50 X 0.50 X 80 (comp. x Largura x altura) c/ puxadores de p
liestireno. 

10 
Balcão de cozinha: c/ 03 portas e 03 gavetas 
MENSÃO 1.20 X 0.50 X 80 (comp. x Largura x altura) c/ puxadores de p
liestireno. 

11 
Cadeira Digitador com braços T, giratória com 5 patas, com assento e e
costo estofado em espuma injetada de no mínimo 5mm de espessur
base, com regulagem v de altura a gás. Cor Preto.

12 
Cadeira Diretor giratória com braço, com 5 patas, com assento e encosto 
em espuma injetada de 8cm de espessura, revestida em couro sintético; reg
lagem de altura a gás. Cor preto. 

13 

Cadeira Executiva Giratória Costurada-
braços reguláveis, assento e encosto com espuma injetada anatomicamente a 
quente; revestido em couro sintético, mecanismos com ajuste
assento e inclinação do encosto, cor preto. 

14 
Cadeira Presidente com braços em polipropileno, 5 patas, assento com e
trutura em madeira e encosto com Revestimento em Tela mesh (net nylon); 
regulagem de altura a gás. Cor preto. 
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05 prateleiras, medindo aproxima-
damente 2,00m de altura, 0,90cm e 0,42cm de profundidade. Cor branco. 

UND 320 

DIMENSÃO = 1.50 X 0.30 X 60 
05 portas c/ puxadores de poliestireno. 

UND 260 

DIMENSÃO = 1.20 X 0.30 X 60 
04 portas c/ puxadores de poliestireno. 

UND 240 

c/ 04 portas e 03 gavetas – em MDP, cor branco – DI-
MENSÃO 1.50 X 0.50 X 80 (comp. x Largura x altura) c/ puxadores de po- UND 250 

c/ 03 portas e 03 gavetas – em MDP, cor branco – DI-
MENSÃO 1.20 X 0.50 X 80 (comp. x Largura x altura) c/ puxadores de po- UND 190 

com braços T, giratória com 5 patas, com assento e en-
costo estofado em espuma injetada de no mínimo 5mm de espessura com 
base, com regulagem v de altura a gás. Cor Preto. 

UND 690 

giratória com braço, com 5 patas, com assento e encosto 
em espuma injetada de 8cm de espessura, revestida em couro sintético; regu- UND 470 

- especificações mínimas: com 
braços reguláveis, assento e encosto com espuma injetada anatomicamente a 
quente; revestido em couro sintético, mecanismos com ajustes de altura do 

UND 620 

com braços em polipropileno, 5 patas, assento com es-
trutura em madeira e encosto com Revestimento em Tela mesh (net nylon); UND 120 

Pará 

R$ 1.733,00 R$ 554.560,00 

R$ 1.362,00 R$ 354.120,00 

R$ 1.237,00 R$ 296.880,00 

R$ 1.476,00 R$ 369.000,00 

R$ 1.423,00 R$ 270.370,00 

R$ 1.376,00 R$ 949.440,00 

R$ 1.707,00 R$ 802.290,00 

R$ 1.492,00 R$ 925.040,00 

R$ 2.136,00 R$ 256.320,00 
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15 

Cadeira Secretária fixa sem braço, com espuma injetada de 30mm; reve
tida em couro sintético, com base tipo palito espessura na cor preta tubular ¾ 
com parede 1,2mm. Medindo aproximadamente 77cm d
largura, 45cm de profundidade. Cor Preto. 

16 

Cadeira Secretária fixa sem braço, com espuma injetada de no mínimo 
30mm revestida em tecido, com base tipo palito espessura na cor preta tub
lar ¾ com parede 1,2mm. Medindo aproximadamente 77cm de altura, 45cm 
de largura, 45cm de profundidade. Revestimento na cor preto.

17 
Cadeira Secretária Giratório sem braço, 05 patas, com assento e encosto 
estofado em espuma injetada de 30mm de espessura, com regulagem de alt
ra a gás. Cor preto. Dimensões aproximadas AxLxP: 89x50,8x40,6cm.

18 
Cadeiras longarina c/ 4 lugares:  estofada com espuma laminada de alta 
densidade de no mínimo 50 mm, tecido 100% 
espuma de no mínimo 50mm, braços de poliuretano. Cor preto.

19 
Cadeiras longarina c/ 3 lugares: estofada com espuma laminada de alta 
densidade de no mínimo 50 mm, tecido 100% poliéster e. Poltro
espuma de no mínimo 50 mm, braços de poliuretano. Cor preto.

20 
Cadeiras longarina c/ 5 lugares: estofada com espuma laminada de alta 
densidade de no mínimo 50 mm, tecido 100% poliéster e. Poltronas com 
espuma de no mínimo 50mm, braços de poliuretano. Cor preto.

21 

Estação de atendimento em madeira revestida em laminado melamínico, 
cada posição com 2 gavetas, medidas do tampo de no mínimo 70x110 (pr
fundidade x comprimento), medidas das laterais nas extremidades maiores 
de no mínimo 120 x 120 cm. Cor branco. 
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sem braço, com espuma injetada de 30mm; reves-
tida em couro sintético, com base tipo palito espessura na cor preta tubular ¾ 
com parede 1,2mm. Medindo aproximadamente 77cm de altura, 45cm de 

UND 420 

sem braço, com espuma injetada de no mínimo 
30mm revestida em tecido, com base tipo palito espessura na cor preta tubu-

1,2mm. Medindo aproximadamente 77cm de altura, 45cm 
de largura, 45cm de profundidade. Revestimento na cor preto. 

UND 793 

sem braço, 05 patas, com assento e encosto 
0mm de espessura, com regulagem de altu-

ra a gás. Cor preto. Dimensões aproximadas AxLxP: 89x50,8x40,6cm. 
UND 800 

:  estofada com espuma laminada de alta 
densidade de no mínimo 50 mm, tecido 100% poliéster e. Poltronas com 
espuma de no mínimo 50mm, braços de poliuretano. Cor preto. 

UND 410 

estofada com espuma laminada de alta 
densidade de no mínimo 50 mm, tecido 100% poliéster e. Poltronas com 
espuma de no mínimo 50 mm, braços de poliuretano. Cor preto. 

UND 334 

: estofada com espuma laminada de alta 
densidade de no mínimo 50 mm, tecido 100% poliéster e. Poltronas com 

no mínimo 50mm, braços de poliuretano. Cor preto. 
UND 320 

em madeira revestida em laminado melamínico, 
cada posição com 2 gavetas, medidas do tampo de no mínimo 70x110 (pro-

as das laterais nas extremidades maiores 
UND 360 

Pará 

R$ 1.033,00 R$ 433.860,00 

R$ 1.092,00 R$ 865.956,00 

R$ 1.096,00 R$ 876.800,00 

R$ 2.276,00 R$ 933.160,00 

R$ 2.026,00 R$ 676.684,00 

R$ 2.446,00 R$ 782.720,00 

R$ 1.957,00 R$ 704.520,00 
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22 

Estação de trabalho em L com 3 gavetas 
dindo aproximadamente 1600x1600mm, saídas nas laterais com no mínimo 
600mm de profundidade, confeccionada em aglomerado, melamínico com 
no mínimo 25mm de espessura com borda frontal de no mínimo 3mm, dot
da de 03 passa cabos diâmetro de cerca de 60mm em poliestireno injetado de 
alto impacto, estrutura de sustentação das super
estampada na base formato arqueado medindo no mínimo 58x6x2,5 e no 
sentido vertical chapa de aço dobrada com frisos e cortes diagonais, com 
calha sacavel e superior em chapa maciça com no mínimo 6,35mm, pintada 
em epóxi, sapatas reguladoras de nível, painéis frontais estrutura longitud
nal, confeccionado em aglomerado de pelo menos 18mm de espessura, r
vestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, com 
longarina de fiação, com dutos de três vias, para passagem 
pendentes (logica, elétrica, telefônica), dotado de 1 gaveteiro fixo medindo 
cerca de 300x440x385mm com 3 gavetas com chave de comando único, 
puxadores embutidos, gavetas com interior em aço com corrediças. Cor 
branco. 

23 
Estante em aço: de 6 prateleiras reforçadas em X nas laterais e no Fundo, 
medindo no mínimo 1,98 altura x 0,92 largura x 0,40 fundo.

24 
Mesa redonda com tampo em MDF de no mínimo 15mm, fita de borda abs. 
Base em tubo 3” na parede 0,90 com sapatas niveladoras medindo aprox
madamente 1,20x1,20mm. Cor branco. 

25 

Mesa retangular para reunião em MDF de no mínimo 15mm, base de estr
tura metálica em metalon com medidas aproximada
tura eletrostática epóxi pó, tampo medindo no mínimo 2,20x0,90x0,74mm. 
Cor branco. 
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Estação de trabalho em L com 3 gavetas fixada a altura de 740mm, me-
dindo aproximadamente 1600x1600mm, saídas nas laterais com no mínimo 

0mm de profundidade, confeccionada em aglomerado, melamínico com 
no mínimo 25mm de espessura com borda frontal de no mínimo 3mm, dota-
da de 03 passa cabos diâmetro de cerca de 60mm em poliestireno injetado de 
alto impacto, estrutura de sustentação das superfícies, metálica em chapa 
estampada na base formato arqueado medindo no mínimo 58x6x2,5 e no 
sentido vertical chapa de aço dobrada com frisos e cortes diagonais, com 
calha sacavel e superior em chapa maciça com no mínimo 6,35mm, pintada 

eguladoras de nível, painéis frontais estrutura longitudi-
nal, confeccionado em aglomerado de pelo menos 18mm de espessura, re-
vestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, com 
longarina de fiação, com dutos de três vias, para passagem de fiações inde-
pendentes (logica, elétrica, telefônica), dotado de 1 gaveteiro fixo medindo 
cerca de 300x440x385mm com 3 gavetas com chave de comando único, 
puxadores embutidos, gavetas com interior em aço com corrediças. Cor 

UND 310 

de 6 prateleiras reforçadas em X nas laterais e no Fundo, 
medindo no mínimo 1,98 altura x 0,92 largura x 0,40 fundo. 

UND 580 

com tampo em MDF de no mínimo 15mm, fita de borda abs. 
ase em tubo 3” na parede 0,90 com sapatas niveladoras medindo aproxi- UND 240 

para reunião em MDF de no mínimo 15mm, base de estru-
tura metálica em metalon com medidas aproximadas de 50mmx30mm, pin-
tura eletrostática epóxi pó, tampo medindo no mínimo 2,20x0,90x0,74mm. 

UND 295 

Pará 

R$ 2.736,00 R$ 848.160,00 

R$ 1.118,00 R$ 648.440,00 

R$ 1.736,00 R$ 416.640,00 

R$ 2.195,00 R$ 647.525,00 
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26 

Mesa reunião com 12 lugares - Mesa de reunião 50mm com tampo em 
MDF maciço de no mínimo 50mm de espessura revestido 
deira natural. Acabamento bico de agulha. Pés em MDP maciço de 60mm de 
espessura, revestidos em couríssimo preto, medidas mínimas: 3,00 x 1,20 x 
0,74. 

27 
Mesa reunião Oval 10 lugares com tampo MDF, pés n
em aço com calhas para passagem de fios, sapatas niveladoras. Cor Carvalho 
Avelã/ Carvalho Monique 

28 
Mesa retangular em MDF: de no mínimo 15mm, fita de borda abs. Base 
em tubo. c/ 02 gavetas - Cor cinza – 1.40 x 0.70

29 
Mesa retangular em MDF: de no mínimo 15mm, fita de borda abs. Base 
em tubo.  - Cor cinza – 1.00 x 0.60 

30 

Mesa para computadores tampo é produzido em mdf possui c
dondados e suporta até 15 kg, cor branco. A mesa possui base para teclado 
com corrediças metálicas, possuí rodízios com travas, possibilitando o de
locamento com facilidade e segurança. Produto produzido em mdp 15mm e 
revestido em pintura UV atóxica. Características: Revestimento Impressão 
Ultravioleta (UV) com acabamento alto brilho Produzido em mdp 15mm 
com tampo em mdf O tampo suporta até 15kg, possui rodízios com trava 
Informações técnicas: Acompanha Kit Ferragens e Esquema de Montagem 
(Montagem não inclusa). Fixação é feita por Girofix, Cavilhas e Parafusos, 
não é necessário parafusar na parede. Altura: 75,00cm Largura: 68cm Pr
fundidade: 45,00cm Peso: 15,51 Kg. 

VALOR TOTAL DO LOTE 01:
LOTE II - EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E AUDIO VISUAL

Nº ESPECIFICAÇÕES
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Mesa de reunião 50mm com tampo em 
MDF maciço de no mínimo 50mm de espessura revestido por lâmina de ma-
deira natural. Acabamento bico de agulha. Pés em MDP maciço de 60mm de 
espessura, revestidos em couríssimo preto, medidas mínimas: 3,00 x 1,20 x 

UND 260 

com tampo MDF, pés niveladores; estrutura 
em aço com calhas para passagem de fios, sapatas niveladoras. Cor Carvalho UND 257 

de no mínimo 15mm, fita de borda abs. Base 
1.40 x 0.70 

UND 460 

de no mínimo 15mm, fita de borda abs. Base 
UND 300 

tampo é produzido em mdf possui cantos arre-
dondados e suporta até 15 kg, cor branco. A mesa possui base para teclado 
com corrediças metálicas, possuí rodízios com travas, possibilitando o des-
locamento com facilidade e segurança. Produto produzido em mdp 15mm e 

ica. Características: Revestimento Impressão 
Ultravioleta (UV) com acabamento alto brilho Produzido em mdp 15mm 
com tampo em mdf O tampo suporta até 15kg, possui rodízios com trava 
Informações técnicas: Acompanha Kit Ferragens e Esquema de Montagem 

em não inclusa). Fixação é feita por Girofix, Cavilhas e Parafusos, 
não é necessário parafusar na parede. Altura: 75,00cm Largura: 68cm Pro-

UND 215 

VALOR TOTAL DO LOTE 01: 
EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E AUDIO VISUAL 

ESPECIFICAÇÕES UNID. QTD. 

Pará 

R$ 5.036,00 R$ 1.309.360,00 

R$ 4.388,00 R$ 1.127.716,00 

R$ 1.335,00 R$ 614.100,00 

R$ 1.126,00 R$ 337.800,00 

R$ 845,00 R$ 181.675,00 

R$ 20.467.146,00 

V. UNIT. V. TOTAL 
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1 

Aparelho de TV LED 40" Full HD: Conversor Digital, USB, 2 HDMI, 
Frequência 60 Hz/120 Backlight Blinking, Cor Preto, Voltagem Bivolt, D
mensões (A x L x P) 90,0 x 123,5 x 11,8 cm (com base), Peso Aproximado 
12 kg (com base), Garantia: 1 Ano, Classificação Energética: A.

2 

Aparelho de TV LED 50" Full HD: Conversor Digital, USB, 2 HDMI, 
Frequência 60 Hz/120 Backlight Blinking, Cor P
tência de áudio total (RMS) 10W x 2, Taxa de atualização 120 Hz (Clear 
Motion Rate), Contraste dinâmico Mega Contrast, Consumo de energia 
112W, Garantia: 1 Ano, Classificação Energética: A.

3 

Caixa de som amplificada: bluetooth, com 1000 W RMS de potência, bat
ria recarregável, entradas contendo pen drive, FM, cartão SD e p2 e conexão 
auxiliar cabo P2 3,5MM, e adaptador para guitarra; LED alto
luz de LED. 

4 

Caixa de Som: Potência 180 Watts RMS, 1 alto falante de no mínimo 15” e 
driver de titanium de 1”, dB SPL 1w/1m 97dB, 3 canais de entrada com co
troles de volume independentes. Canal 1: 1 entrada de microfone (mic) P10 
¼. Canal 2: 1 entrada de guitar P10 ¼. Canal 3: 1 entrada de linha (line in) 
RCA L&R e P10 ¼. Entrada SD/USB/Bluetooth, Reprodução de arquivos 
MP3, WMA com controle de busca por pasta, rádio FM, controle remoto, 
resposta de frequência 37Hz – 20Khz, controle de volume master, tecla 
smartattenuator, controle de grave e agudo (low e high), tensão de rede a
tomática 120V/240V, alça superior e lateral para transporte/suporte copo 
para pedestal, com tripé. 
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: Conversor Digital, USB, 2 HDMI, 
Frequência 60 Hz/120 Backlight Blinking, Cor Preto, Voltagem Bivolt, Di-

x 123,5 x 11,8 cm (com base), Peso Aproximado 
12 kg (com base), Garantia: 1 Ano, Classificação Energética: A. 

UND 70 

: Conversor Digital, USB, 2 HDMI, 
Frequência 60 Hz/120 Backlight Blinking, Cor Preto, Voltagem Bivolt, Po-
tência de áudio total (RMS) 10W x 2, Taxa de atualização 120 Hz (Clear 
Motion Rate), Contraste dinâmico Mega Contrast, Consumo de energia 
112W, Garantia: 1 Ano, Classificação Energética: A. 

UND 50 

: bluetooth, com 1000 W RMS de potência, bate-
ria recarregável, entradas contendo pen drive, FM, cartão SD e p2 e conexão 
auxiliar cabo P2 3,5MM, e adaptador para guitarra; LED alto-falante com 

UND 75 

Potência 180 Watts RMS, 1 alto falante de no mínimo 15” e 
driver de titanium de 1”, dB SPL 1w/1m 97dB, 3 canais de entrada com con-
troles de volume independentes. Canal 1: 1 entrada de microfone (mic) P10 

0 ¼. Canal 3: 1 entrada de linha (line in) 
RCA L&R e P10 ¼. Entrada SD/USB/Bluetooth, Reprodução de arquivos 
MP3, WMA com controle de busca por pasta, rádio FM, controle remoto, 

20Khz, controle de volume master, tecla 
enuator, controle de grave e agudo (low e high), tensão de rede au-

tomática 120V/240V, alça superior e lateral para transporte/suporte copo 

UND 20 

Pará 

R$ 3.433,00 R$ 240.310,00 

R$ 6.037,00 R$ 301.850,00 

R$ 1.948,00 R$ 146.100,00 

R$ 2.831,00 R$ 56.620,00 
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5 

Mesa de Som: 8 canais de entradas balanceados, controle 
fone (gain), pan, pfl, efeito digital, controle nível de efeito (effectlevel), co
trole de repetição (repeat), display, entrada USB com controle de volume, 
USB, phantompower (+48V), tensão de rede automática 100V à 240V.

6 
Data Show (Projetor): Medindo aproximadamente 30,2x8,2x23,7cm; com 
resolução de 800 x 600 (SVGA); lâmpada 210 W UHE, lente de 1,45
cor branco ou preto. 

7 
Microfone sem fio: com frequência modulada; embalagem contendo: 01 
Receptor sem Fio, 01 Microfone sem Fio, manual e Certificado, 01 Pilha 
AA, 01 Fonte. 

VALOR TOTAL DO LOTE 02:
LOTE III - APARELHOS ELETROELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS

Nº ESPECIFICAÇÕES

1 

Bebedouro de mesa: Garrafão de 20 litros, cor branco 11
aproximadas: 442mm x 280mm x 412mm (AxLxP). Peso Líquido (kg) 
12,15, Reservatório de água vedado, Refrigeração por compressor, Termo
tato frontal com controle gradual de temperatura.

2 
Aparelho telefônico em plástico com fio, com identificador de chamadas 
base compacta, registro de pelo menos 200 ligações, agenda de 100 registros 
ou mais, bloqueio programável. 

3 

Bebedouro de coluna do tipo galão, 110v, gabinete em aço inox, sem 
mendas, de acordo com NBR 13972, medindo aproximadamente 98cm de 
altura X 32cm de largura x 33cm de profundidade, Cor branca.
furador 
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8 canais de entradas balanceados, controle de ganho micro-
fone (gain), pan, pfl, efeito digital, controle nível de efeito (effectlevel), con-
trole de repetição (repeat), display, entrada USB com controle de volume, 
USB, phantompower (+48V), tensão de rede automática 100V à 240V. 

UND 8 

: Medindo aproximadamente 30,2x8,2x23,7cm; com 
resolução de 800 x 600 (SVGA); lâmpada 210 W UHE, lente de 1,45-1,96; UND 79 

: com frequência modulada; embalagem contendo: 01 
e sem Fio, manual e Certificado, 01 Pilha UND 88 

VALOR TOTAL DO LOTE 02: 
APARELHOS ELETROELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS

ESPECIFICAÇÕES UNID. QTD. 

Garrafão de 20 litros, cor branco 110V, dimensões 
aproximadas: 442mm x 280mm x 412mm (AxLxP). Peso Líquido (kg) 
12,15, Reservatório de água vedado, Refrigeração por compressor, Termos-
tato frontal com controle gradual de temperatura. Sistema perfurador 

UND 65 

ico com fio, com identificador de chamadas 
base compacta, registro de pelo menos 200 ligações, agenda de 100 registros UND 160 

do tipo galão, 110v, gabinete em aço inox, sem e-
13972, medindo aproximadamente 98cm de 

altura X 32cm de largura x 33cm de profundidade, Cor branca. Sistema per-
UND 220 

Pará 

R$ 2.537,00 R$ 20.296,00 

R$ 2.992,00 R$ 236.368,00 

R$ 942,00 R$ 82.896,00 

R$ 1.084.440,00 
APARELHOS ELETROELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS 

V. UNIT. V. TOTAL 

R$ 1.532,00 R$ 99.580,00 

R$ 575,00 R$ 92.000,00 

R$ 2.137,00 R$ 470.140,00 
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4 

Bebedouro purificador industrial com 03 (três) torneiras frontais, confe
cionado em aço inox, 100 litros, equipamento   de 
mas   técnicas   do INMETRO, contendo recipiente para o depósito de água 
em polietileno roto moldado atóxico, com acabamento externo em aço inox 
aisi 430, pia de escoamento, e água resfriada para a faixa de 2ºc a 7ºc em 
tempo mínimo, motor: 1/4 CV. voltagem: 220.

5 

Bebedouro purificador industrial com 04 (quatro) 
feccionado em aço inox, 200 litros, equipamento de acordo com as normas 
técnicas do INMETRO, contendo recipiente para o depósito de água em
lietileno rotomoldado atóxico, acabamento externo em aço inox aisi 430, pia 
de escoamento, e água resfriada para a faixa de 2ºc a 7ºc em tempo mínimo. 
motor: 1/4 CV. voltagem: 220. 

6 

Fogão doméstico 06 bocas com forno: Dimensões aproximadas Ax
(mm) 870 x 767 x 598, 110v, Acendimento Automático Total, Forno Aut
limpante, Prateleira fixa, Tampa de vidro total temperado, Puxador de aço, 
Botões. Garantia de 12 meses, cor: branco. 

7 

Fogão industrial 04 bocas com forno grafite; Queimador
plos; Grelha – em ferro fundido; Gambiarra 
Pressão cromada; na cor grafite; Bandejas- coletoras de resíduos; forno r
vestido – com lã de vidro (interno). Com tampa inox

8 

Fogão industrial 06 bocas com forno grafite; Queimadores
plos; Grelha – em ferro fundido; Gambiarra 
Pressão cromada; na cor grafite; Bandejas- coletoras de resíduos; forno r
vestido – com lã de vidro (interno) Com tampa inox

9 
Freezer Horizontal 2 tampas, dimensões aproximadas de (LxAxP): 135,4 x 
93,7 x 65cm. Capacidade mínima de 439litros. Cor Branco.
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com 03 (três) torneiras frontais, confec-
cionado em aço inox, 100 litros, equipamento   de   acordo   com   as   nor-
mas   técnicas   do INMETRO, contendo recipiente para o depósito de água 

moldado atóxico, com acabamento externo em aço inox 
aisi 430, pia de escoamento, e água resfriada para a faixa de 2ºc a 7ºc em 

o, motor: 1/4 CV. voltagem: 220. 

UND 84 

com 04 (quatro) torneiras frontais, con-
feccionado em aço inox, 200 litros, equipamento de acordo com as normas 
técnicas do INMETRO, contendo recipiente para o depósito de água em po-
lietileno rotomoldado atóxico, acabamento externo em aço inox aisi 430, pia 
de escoamento, e água resfriada para a faixa de 2ºc a 7ºc em tempo mínimo. 

UND 60 

Dimensões aproximadas AxLxP 
(mm) 870 x 767 x 598, 110v, Acendimento Automático Total, Forno Auto-
limpante, Prateleira fixa, Tampa de vidro total temperado, Puxador de aço, 

UND 66 

04 bocas com forno grafite; Queimadores- Simples e du-
em ferro fundido; Gambiarra – pintada; registro de baixa – 

coletoras de resíduos; forno re-
Com tampa inox 

UND 89 

m forno grafite; Queimadores- Simples e du-
em ferro fundido; Gambiarra – pintada; registro de baixa – 

coletoras de resíduos; forno re-
Com tampa inox 

UND 60 

2 tampas, dimensões aproximadas de (LxAxP): 135,4 x 
93,7 x 65cm. Capacidade mínima de 439litros. Cor Branco. 

UND 120 

Pará 

R$ 4.992,00 R$ 419.328,00 

R$ 5.927,00 R$ 355.620,00 

R$ 2.436,00 R$ 160.776,00 

R$ 3.536,00 R$ 314.704,00 

R$ 4.490,00 R$ 269.400,00 

R$ 5.287,00 R$ 634.440,00 
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10 

Geladeira Frost Free medindo aproximadamente 1,76 de altura x 62,10 cm 
de largura x 75,50cm de profundidade. Capacida
mínima de 374L. tensão/ voltagem de 110v. obedecendo as devidas normas 
da ABNT. Cor Branco. 

11 

Lavadora de Roupas – com capacidade de roupa seca 13kg; tipo de abert
ra superior; medições mínimas de (LxAxP) 66cm x 102cm x 7
tação de 110 volts; material cesto em polipropileno; velocidade de centrif
gação 730 rpm; cor branco. 

12 
Micro-ondas– Capacidade mínima para 31litros, dimensões aproximadas (A 
x L x P) 32,5 x 53 x 42,5 cm, prato giratório, painel eletr
gurança, peso liquido aproximado 15kg, voltagem mínima 110 V.

13 

Refrigerador 01 porta: capacidade mínima de 342 lts, Cor Branco, Dime
sões mínimas: Profundidade 69,1 cm, Largura 61,6 cm, Altura 170 cm, 
110V, Classe A, Capacidade mínima: geladeira 295 l, freezer 47 l, 
frostfree 110v, Garantia de 12 meses. 

14 
Refrigerador duplex: mínimo 475 litros, sendo mínimo de 155 para o fre
zer e mínimo de 320 para o refrigerador, 110V, classificação energética A, 
sistema frostfree, cor branca 

15 

Sofá de 02 lugares- revestido em couro natural certificado, estrutura interna 
em madeira, estrutura externa em aço inox anodizado, em tubos redondos, 
dobrados e curvados, inteiriços ao redor dos braços e encosto, estrados
lados e percintas elásticas, assento, encosto e braços em blocos uniformes de 
espuma poliuretana revestida, com almofadas soltas, braços fechados. Na cor 
preta, Dimensões mínimas de: 1680 x 730 x 650mm (L x A x P), respect
vamente. Garantia de 1 ano contra deformidades.

16 
Sofá para Recepção de 3 lugares – no design Slim; estrutura cromada, de 
aço, revestimento em couro ecológico, cor preto.
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medindo aproximadamente 1,76 de altura x 62,10 cm 
de largura x 75,50cm de profundidade. Capacidade de armazenagem total 

tensão/ voltagem de 110v. obedecendo as devidas normas 
UND 93 

com capacidade de roupa seca 13kg; tipo de abertu-
ra superior; medições mínimas de (LxAxP) 66cm x 102cm x 73cm; alimen-

material cesto em polipropileno; velocidade de centrifu-
UND 18 

Capacidade mínima para 31litros, dimensões aproximadas (A 
x L x P) 32,5 x 53 x 42,5 cm, prato giratório, painel eletrônico, trava de se-
gurança, peso liquido aproximado 15kg, voltagem mínima 110 V. 

UND 185 

: capacidade mínima de 342 lts, Cor Branco, Dimen-
sões mínimas: Profundidade 69,1 cm, Largura 61,6 cm, Altura 170 cm, 

de mínima: geladeira 295 l, freezer 47 l, sistema 
UND 101 

mínimo 475 litros, sendo mínimo de 155 para o free-
zer e mínimo de 320 para o refrigerador, 110V, classificação energética A, UND 86 

revestido em couro natural certificado, estrutura interna 
em madeira, estrutura externa em aço inox anodizado, em tubos redondos, 
dobrados e curvados, inteiriços ao redor dos braços e encosto, estrados perfi-
lados e percintas elásticas, assento, encosto e braços em blocos uniformes de 
espuma poliuretana revestida, com almofadas soltas, braços fechados. Na cor 
preta, Dimensões mínimas de: 1680 x 730 x 650mm (L x A x P), respecti-

contra deformidades. 

UND 70 

no design Slim; estrutura cromada, de 
aço, revestimento em couro ecológico, cor preto. 

UND 76 

Pará 

R$ 5.433,00 R$ 505.269,00 

R$ 3.737,00 R$ 67.266,00 

R$ 1.737,00 R$ 321.345,00 

R$ 4.827,00 R$ 487.527,00 

R$ 7.127,00 R$ 612.922,00 

R$ 3.887,00 R$ 272.090,00 

R$ 4.922,00 R$ 374.072,00 
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17 
Ventilador de parede com grade de aço medindo aproximadamente 60cm 
de diâmetro, 3 pás e 3 velocidades, material da hélice em plástico, com i
clinação ajustável. Com alimentação em energia elétrica.

18 

Ventilador de Coluna de 60 cm: cor preto, c/ grade removível, possui osc
lação p/ direita e esquerda. Potência: 1/4 cv-
hélice: 55 cm"; rpm: 1400 máxima; tensão: bivolt; velocidade regulável; 
equipado c/ protetor térmico. Embalagem c/ informações do fabricante, m
nual de instruções em português e prazo de garantia.

19 

Ventilador de parede de 50 cm: cor preto, c/ grade removível, possui osc
lação p/ direita e esquerda. Potência: 1/4 cv-
hélice: 45 cm"; rpm: 1400 máxima; tensão: bivolt; velocidade regulável; 
equipado c/ protetor térmico. Embalagem c/ informações do fabrica
nual de instruções em português e prazo de garantia.

20 
Ventilador de teto Voltagem-127v, potência (w)
ximadamente 110cm, material da hélice metálico, tipo
ximada do produto ( a x l x p ) -33x88x88cm 

VALOR TOTAL DO LOTE 03:
LOTE IV 

Nº ESPECIFICAÇÕES

1 

Ar Condicionado Tipo Split Hi Wall 9.000BTUS
filtro de ar antibacteriano, Capacidade de refrigeração 90
remoto com display de cristal líquido, Controle de temperatura 16ºC até 
31ºC, Controle Ventilação (Baixo, Médio, Alto e Automático), Produto S
lencioso, fácil limpeza do painel e filtro, Classe "A" em eficiência energét
ca, disponível na tensão 220V, Garantia de 1 ano.
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com grade de aço medindo aproximadamente 60cm 
3 velocidades, material da hélice em plástico, com in-

clinação ajustável. Com alimentação em energia elétrica. 
UND 800 

: cor preto, c/ grade removível, possui osci-
-200v; diâmetro aproximado da 

hélice: 55 cm"; rpm: 1400 máxima; tensão: bivolt; velocidade regulável; 
equipado c/ protetor térmico. Embalagem c/ informações do fabricante, ma-
nual de instruções em português e prazo de garantia. 

UND 135 

: cor preto, c/ grade removível, possui osci-
-200v; diâmetro aproximado da 

hélice: 45 cm"; rpm: 1400 máxima; tensão: bivolt; velocidade regulável; 
equipado c/ protetor térmico. Embalagem c/ informações do fabricante, ma-
nual de instruções em português e prazo de garantia. 

UND 260 

127v, potência (w)-130w, diâmetro de apro-
ximadamente 110cm, material da hélice metálico, tipo-teto dimensão apro-

 
UND 112 

VALOR TOTAL DO LOTE 03: 
LOTE IV – APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO 

ESPECIFICAÇÕES UNID. QTD. 

Ar Condicionado Tipo Split Hi Wall 9.000BTUS: Ciclo de ar frio, possuir 
filtro de ar antibacteriano, Capacidade de refrigeração 9000 BTU/h Controle 
remoto com display de cristal líquido, Controle de temperatura 16ºC até 
31ºC, Controle Ventilação (Baixo, Médio, Alto e Automático), Produto Si-
lencioso, fácil limpeza do painel e filtro, Classe "A" em eficiência energéti-

tensão 220V, Garantia de 1 ano. 

UND 250 

Pará 

R$ 906,00 R$ 724.800,00 

R$ 1.026,00 R$ 138.510,00 

R$ 833,00 R$ 216.580,00 

R$ 736,00 R$ 82.432,00 

R$  6.618.801,00 

V. UNIT. V. TOTAL 

R$ 3.081,00 R$ 770.250,00 
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2 

Ar Condicionado Tipo Split Hi Wall 12.000BTUS
filtro de ar antibacteriano, Capacidade   de    refrigeração    12000    BTU/h, 
Controle remoto com display de cristal líquido, Controle de
16ºC até 31ºC, Controle Ventilação (Baixo, Médio, Alto e Automático), 
Produto Silencioso, fácil limpeza do painel e filtro, Classe "A" em eficiência 
energética, tensão 220V, Garantia de 1 ano 

3 

Ar Condicionado Tipo Split Hi Wall 18.000BTUS
filtro de ar antibacteriano, Capacidade de refrigeração 18000 BTU/h Contr
le remoto com display de cristal líquido, Controle de temperatura 16ºC até 
32ºC, Controle Ventilação (Baixo, Médio, Alto e Automático), Produto S
lencioso, fácil limpeza do painel e filtro, Classe energética mínima “B”, te
são 220V, Garantia de 1 ano. 

4 

Ar Condicionado Tipo Split Hi Wall 24.000BTUS
filtro de ar antibacteriano, Capacidade de refrigeração 22.000/24.0
Controle remoto com display de cristal líquido, Controle de temperatura 
16ºC até 32ºC, Controle Ventilação (Baixo, Médio, Alto e Automático), 
Produto Silencioso,fácil limpeza do painel e filtro, Classe energética mínima 
“B”, tensão 220V, Garantia de 1 ano. 

5 
Ar Condicionado Tipo Split Cassete 36.000BTUS
sico 220/60hz filtro antibacteriano, controle remoto sem fio, Classificação 
Energética: C, Garantia de 1 ano. 
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Ar Condicionado Tipo Split Hi Wall 12.000BTUS: Ciclo de ar frio, possui 
filtro de ar antibacteriano, Capacidade   de    refrigeração    12000    BTU/h, 
Controle remoto com display de cristal líquido, Controle de temperatura 
16ºC até 31ºC, Controle Ventilação (Baixo, Médio, Alto e Automático), 
Produto Silencioso, fácil limpeza do painel e filtro, Classe "A" em eficiência 

UND 435 

000BTUS: Ciclo de ar frio, possui 
filtro de ar antibacteriano, Capacidade de refrigeração 18000 BTU/h Contro-
le remoto com display de cristal líquido, Controle de temperatura 16ºC até 
32ºC, Controle Ventilação (Baixo, Médio, Alto e Automático), Produto Si-

ncioso, fácil limpeza do painel e filtro, Classe energética mínima “B”, ten-

UND 376 

Ar Condicionado Tipo Split Hi Wall 24.000BTUS: Ciclo de ar frio, possui 
filtro de ar antibacteriano, Capacidade de refrigeração 22.000/24.000 BTU/h, 
Controle remoto com display de cristal líquido, Controle de temperatura 
16ºC até 32ºC, Controle Ventilação (Baixo, Médio, Alto e Automático), 
Produto Silencioso,fácil limpeza do painel e filtro, Classe energética mínima 

UND 292 

Ar Condicionado Tipo Split Cassete 36.000BTUS: Ciclo frio, 4 vias bifá-
sico 220/60hz filtro antibacteriano, controle remoto sem fio, Classificação UND 220 

Pará 

R$ 3.363,00 R$ 1.462.905,00 

R$ 4.835,00 R$ 1.817.960,00 

R$ 6.433,00 R$ 1.878.436,00 

R$ 9.933,00 R$ 2.185.260,00 
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Ar Condicionado Tipo Split Hi Wall 60.000BTUS
filtro de ar antibacteriano, Capacidade de refrigeração 60.000 BTU/h, Co
trole remoto com display de cristal líquido, Controle de temperatura 16ºC até 
32ºC, Controle Ventilação (Baixo, Médio, Alto e Automático), Produto S
lencioso,fácil limpeza do painel e filtro, Classe energética “C”, tensão 220V, 
Garantia de 1 ano. 

VALOR TOTAL DO LOTE 04:
LOTE V 

Nº ESPECIFICAÇÕES

1 

PALETEIRA MANUAL – com capacidade de 2.500 KG 
altura mínima dos garfos 80mm, altura máxima dos garfos 200mm, compr
mento dos garfos 1.150mm, largura total dos garfos 685mm, largura do co
redor palete (1000mmx1.200mm) (AST) 1.807mm, radio de giro (WA) 
1.392mm, válvula BLC com descida suave e controlada.

2 

GUILHOTINA DE PAPEL PORTÁTIL COM PROTEÇÃO
extensível, serigrafia com escala milimétrica, opção de ângulo de corte, 
poio emborrachado corte para 15 folhas papel A4 
largura 16cm – altura 3,5cm – profundidade 38 cm.

3 

PERFURADOR DE PAPEL DE 2 FUROS PARA 190 FOLHAS DE 
PAPEL - 75g/m²/profissional, base de alumínio, dimensões 
477x119x124mm, guia de alumínio para utilização do papel, alavanca co
feccionada própria, diâmetro do furo 7mm entre os furos 7cm, trava de seg
rança, peso 2.370g 
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00BTUS: Ciclo de ar frio, possui 
filtro de ar antibacteriano, Capacidade de refrigeração 60.000 BTU/h, Con-
trole remoto com display de cristal líquido, Controle de temperatura 16ºC até 
32ºC, Controle Ventilação (Baixo, Médio, Alto e Automático), Produto Si-
encioso,fácil limpeza do painel e filtro, Classe energética “C”, tensão 220V, 

UND 202 

VALOR TOTAL DO LOTE 04: 
LOTE V – OUTROS EQUIPAMENTOS PERMANENTES 

ESPECIFICAÇÕES UNID. QTD. 

ade de 2.500 KG – rodado duplo, 
altura mínima dos garfos 80mm, altura máxima dos garfos 200mm, compri-
mento dos garfos 1.150mm, largura total dos garfos 685mm, largura do cor-
redor palete (1000mmx1.200mm) (AST) 1.807mm, radio de giro (WA) 

C com descida suave e controlada. 

UND 25 

GUILHOTINA DE PAPEL PORTÁTIL COM PROTEÇÃO – régua 
extensível, serigrafia com escala milimétrica, opção de ângulo de corte, a-
poio emborrachado corte para 15 folhas papel A4 - área de corte 310mm – 

profundidade 38 cm. 

UND 30 

PERFURADOR DE PAPEL DE 2 FUROS PARA 190 FOLHAS DE 
75g/m²/profissional, base de alumínio, dimensões 

477x119x124mm, guia de alumínio para utilização do papel, alavanca con-
furo 7mm entre os furos 7cm, trava de segu-

UND 100 

Pará 

R$ 12.399,00 R$ 2.504.598,00 

R$ 10.619.409,00 

V. UNIT. V. TOTAL 

R$ 4.036,00 R$ 100.900,00 

R$ 939,00 R$ 28.170,00 

R$ 2.236,00 R$ 223.600,00 
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GRAMPEADOR DE METAL PARA ATÉ 25/50/100 FOLHAS
superior emborrachado - tamanho médio, grampos 24/8, 26/6 e 26/8 
mensões 9cm alturax20cmcomprome ntox5cmlargura, para papel
75g/m², nas cores preta/prata/azul 

5 

ENCADERNADORA PERFURADORA DE PAPEL 
sões aproximadas Comprimento, Largura, Altura.
Peso Líquido: 9,160kg Área de trabalho: 33x22cm,
ção:33cm Quantidade de furos: 54 Formato do furo: Redondo Tamanho do 
furo:  4mm Capacidade de perfuração: 15 folhas (75gramas cada) Ajuste de 
margem: de 2mm até 8mm. 

6 

MÁQUINA DE ESCREVER EM BRAILE
09 teclas de toque suave, sendo uma tecla de espaço, uma tecla de retroce
so, uma tecla de avanço de linha e seis teclas correspondentes aos pontos da 
escrita braile; capacidade mínima de escrita de 25 linhas e 42 colunas util
zando papel padrão A4 gramatura 120; guias de margem na parte de 
máquina; botão de apagamento ou apagador; alça de transporte; apoio para 
leitura; manual impresso à tinta e braile. Garantia mínima de 12 meses.

7 

REGLETE DE METAL COMPLETA (PRANCHETA, REGLETE E 
PUNCAO) - Especificações mínimas: Artigos p
reglete de mesa, alumínio, cromado, prancheta. Com prancheta de madeira 
do tamanho de uma folha oficio e um fixador de metal, na parte superior, 
para prender o papel. Acompanhada uma punção. No reglete: 28 celas e 4 
linhas (21cm x 4cm) Prancheta de madeira: 22cm x 33cm. Prazo de garantia 
mínimo: 12 meses. 
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GRAMPEADOR DE METAL PARA ATÉ 25/50/100 FOLHAS - apoio 
tamanho médio, grampos 24/8, 26/6 e 26/8 – di-

mensões 9cm alturax20cmcomprome ntox5cmlargura, para papel gramatura 
UND 110 

ENCADERNADORA PERFURADORA DE PAPEL - Dimen-
aproximadas Comprimento, Largura, Altura. Máquina: 43x50x15 cm 

Peso Líquido: 9,160kg Área de trabalho: 33x22cm, Extensão de perfura-
de furos: 54 Formato do furo: Redondo Tamanho do 

4mm Capacidade de perfuração: 15 folhas (75gramas cada) Ajuste de 

UND 100 

MÁQUINA DE ESCREVER EM BRAILE - com especificações mínimas: 
tecla de espaço, uma tecla de retroces-

so, uma tecla de avanço de linha e seis teclas correspondentes aos pontos da 
escrita braile; capacidade mínima de escrita de 25 linhas e 42 colunas utili-
zando papel padrão A4 gramatura 120; guias de margem na parte de trás da 
máquina; botão de apagamento ou apagador; alça de transporte; apoio para 
leitura; manual impresso à tinta e braile. Garantia mínima de 12 meses. 

UND 90 

REGLETE DE METAL COMPLETA (PRANCHETA, REGLETE E 
Especificações mínimas: Artigos para Acessibilidade Visual, 

reglete de mesa, alumínio, cromado, prancheta. Com prancheta de madeira 
do tamanho de uma folha oficio e um fixador de metal, na parte superior, 
para prender o papel. Acompanhada uma punção. No reglete: 28 celas e 4 

x 4cm) Prancheta de madeira: 22cm x 33cm. Prazo de garantia 

UND 100 

Pará 

R$ 873,00 R$ 96.030,00 

R$ 1.633,00 R$ 163.300,00 

R$ 11.937,00 R$ 1.074.330,00 

R$ 745,00 R$ 74.500,00 
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8 

MÁQUINA PLÁSTIFICADORA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: M
delo:A3- Largura: para plastificações de até 38 cm de largura 
Dimensões: 50 × 50 × 11 cm - Aquecimento do suprimento: Cilindros de 
silicone aquecidos - Velocidade: 36 e 45m/h com reversão 
ma dos cilindros: 1,0mm - Gramatura máxima do material a ser plastificado: 
350g/m ou 0,40mm. 

9 
CADEIRA PLÁSTICA em polipropileno virgem
para suportar 182 KG, com tamanho padrão e que siga todas as normas do 
INMETRO. Cor branca 

10 
Carrinho Para Transporte de Cargas em Metal com dois Pneus e Câmara 
de Ar. Até 300 kg 

11 
Lixeira em aço inox- com tampa e pedal, formato cilíndrico; Dimensões 
aproximadas do Produto (C x L x A): 21,1 cm x 22,3 cm x 28,7 cm; capac
dade para 12 litros, na cor prata. 

12 
MESA PLÁSTICA BRANCA em polipropileno
tamanho padrão e que siga todas as normas do INMETRO. Cor branca.

13 

Suporte Articulado de parede para TVs monitores LCD, LED ou Pla
ma: de 26 a 50 polegadas que suporta o peso máximo de até 20 kg e comp
tível com padrões de fixação VESA 75x75, 100x100, 200x100 ou 200x200 
mm (HxV). Com a distância entre a parede e a TV de apenas 8cm com os 
braços recolhidos e 25cm com os braços esticados.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Mo-
Largura: para plastificações de até 38 cm de largura - Tensão: 110 - 

mento do suprimento: Cilindros de 
Velocidade: 36 e 45m/h com reversão - Abertura máxi-

Gramatura máxima do material a ser plastificado: 

UND 81 

virgem, com resistência mínima 
KG, com tamanho padrão e que siga todas as normas do UND 2.100 

em Metal com dois Pneus e Câmara 
UND 58 

e pedal, formato cilíndrico; Dimensões 
aproximadas do Produto (C x L x A): 21,1 cm x 22,3 cm x 28,7 cm; capaci- UND 540 

em polipropileno virgem, quadrada, com 
ormas do INMETRO. Cor branca. 

UND 400 

Suporte Articulado de parede para TVs monitores LCD, LED ou Plas-
: de 26 a 50 polegadas que suporta o peso máximo de até 20 kg e compa-

tível com padrões de fixação VESA 75x75, 100x100, 200x100 ou 200x200 
. Com a distância entre a parede e a TV de apenas 8cm com os 

braços recolhidos e 25cm com os braços esticados. 

UND 145 

Pará 

R$ 1.538,00 R$ 124.578,00 

R$ 546,00 R$ 1.146.600,00 

R$ 1.437,00 R$ 83.346,00 

R$ 766,00 R$ 413.640,00 

R$ 644,00 R$ 257.600,00 

R$ 676,00 R$ 98.020,00 



LPINHEIRO
COMERCIAL PINHEIRO

Endereço: Rodovia 

CNPJ:

 

 

14 

Conjunto de lixeiras para coleta seletiva: 
mínimo 5 (cinco) recipientes com capacidade de carga indiv
e suporte com estrutura metálica em aço com tratamento anticorrosão. Os 
recipientes deverão estar em acordo com a Resolução nº 275/2001
CONAMA, que estabelece o código de cores adequado para cada tipo de 
resíduo. Deverá conter recipientes com cores adequadas e dizeres em cara
teres legíveis e na cor branca ou preta com as seguintes identificações: P
PEL; VIDRO; METAL; PLÁSTICO; ORGÂNICO. Os recipientes deverão 
possuir sistema de fechadura com chave. Os recipientes deverão possuir pe
furação ou ralo na parte interior do corpo para escoamento de água e sujeira. 
A tampa deverá ter sua boca projetada para impedir a entrada de água da 
chuva. Os recipientes deverão possuir cantos arredondados. O material dos 
recipientes deverá possuir aditivo ou tratamento contra raios ultravioleta. A 
estrutura metálica de suporte deverá ter capacidade de carga de no mínimo 
50kg, tratamento anticorrosão e pintura epóxi na cor preta ou cinza. A altura 
mínima do suporte metálico deverá ser 1050mm e altura máxima de
1100mm. 

VALOR TOTAL DO LOTE 05:
LOTE VI 

Nº ESPECIFICAÇÕES

1 

Aspirador de Pó: Potência 1300W, 2 tipos de bocal, 2 tubos prolongadores, 
Garantia 1 ano, Cor Branco, Voltagem 110v, c
Profundidade 36,0 cm, Largura 23,8 cm, Altura 19,0 cm, Indicador de li
peza do saco de pó, Alça para transporte, Capacidade do reservatório de pó 
com no mínimo 2 Litros, Comprimento do cabo elétrico de pelo menos 3 m, 
com Rodas para transporte. 
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Conjunto de lixeiras para coleta seletiva: cada unidade deverá conter no 
mínimo 5 (cinco) recipientes com capacidade de carga individual de 50 litros 
e suporte com estrutura metálica em aço com tratamento anticorrosão. Os 
recipientes deverão estar em acordo com a Resolução nº 275/2001-
CONAMA, que estabelece o código de cores adequado para cada tipo de 

s com cores adequadas e dizeres em carac-
teres legíveis e na cor branca ou preta com as seguintes identificações: PA-
PEL; VIDRO; METAL; PLÁSTICO; ORGÂNICO. Os recipientes deverão 
possuir sistema de fechadura com chave. Os recipientes deverão possuir per-

ão ou ralo na parte interior do corpo para escoamento de água e sujeira. 
A tampa deverá ter sua boca projetada para impedir a entrada de água da 
chuva. Os recipientes deverão possuir cantos arredondados. O material dos 

tratamento contra raios ultravioleta. A 
estrutura metálica de suporte deverá ter capacidade de carga de no mínimo 
50kg, tratamento anticorrosão e pintura epóxi na cor preta ou cinza. A altura 
mínima do suporte metálico deverá ser 1050mm e altura máxima de 

CONJ. 202 

VALOR TOTAL DO LOTE 05: 
LOTE VI – EQUIPAMENTOS ELETROPORTÁTEIS 

ESPECIFICAÇÕES UNID. QTD. 

: Potência 1300W, 2 tipos de bocal, 2 tubos prolongadores, 
Garantia 1 ano, Cor Branco, Voltagem 110v, com medidas aproximadas: 
Profundidade 36,0 cm, Largura 23,8 cm, Altura 19,0 cm, Indicador de lim-
peza do saco de pó, Alça para transporte, Capacidade do reservatório de pó 
com no mínimo 2 Litros, Comprimento do cabo elétrico de pelo menos 3 m, 

UND 91 

Pará 

R$ 2.482,89 R$ 501.543,78 

R$ 4.386.157,78 

V. UNIT. V. TOTAL 

R$ 1.976,00 R$ 179.816,00 
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2 
Batedeira Planetária- material em polipropileno, capacidade aproximada 
da tigela 4 litros; 3 tipos de batedores de metal; alimentação em energia el
trica; cor branca, 110v. 

3 
Espremedor de Frutas Industrial - Corpo: Aço 
(127v/220v); Caçamba/Tampa:  Alumínio Repuxado; Potência:  300w / 
250w; Frequência:  60 Hz; certificado pelo Inmetro.

4 

Liquidificador industrial capacidade de 8L: 
versos com adição de liquido. Dimensões aproximadas: Altura(mm): 750; 
frente (mm):260; fundo (mm):220, motor (cv): 1/2; capacidade 8L; Volt
gem(v): 10/220. 

5 
Liquidificador Industrial- potência:1.4/HP/1000Watts frequência: 50/60 
Hz; rotação aproximada: 18.000RPM; tampa: Alumíni
Litros Inox. 

6 
Sanduicheira Inox-voltagem 110 volts, cor preto, dimensões mínimas 24 x 
24,5 x 9 cm. 

VALOR TOTAL DO LOTE 06:

Nº ESPECIFICAÇÕES

1 

Quadro Branco Magnético: com moldura de alumínio, tamanho 2,00 x 
1,20 – laminado melamínico branco em 0,08mm. Chapa de madeira resinada 
MDF 9mm. Chapa de aço. C/ suporte de apagador em alumínio 25 cm com 
protetor pvc. Tamanho 2,00 X 1,20. 

2 

Quadro Branco Magnético: com moldura de alumínio, tamanho 3,00 x 
1,20 – laminado melamínico branco em 0,08mm. Chapa de madeira resinada 
MDF 9mm. Chapa de aço. C/ suporte de apagador em alumínio 25 cm com 
protetor pvc. Tamanho 3,00 X 1,20. 
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material em polipropileno, capacidade aproximada 
da tigela 4 litros; 3 tipos de batedores de metal; alimentação em energia elé- UND 119 

Corpo: Aço inox; Tensão:  Bivolt 
(127v/220v); Caçamba/Tampa:  Alumínio Repuxado; Potência:  300w / 
250w; Frequência:  60 Hz; certificado pelo Inmetro. 

UND 121 

Liquidificador industrial capacidade de 8L: Deverá triturar produtos di-
mensões aproximadas: Altura(mm): 750; 

frente (mm):260; fundo (mm):220, motor (cv): 1/2; capacidade 8L; Volta-
UND 86 

potência:1.4/HP/1000Watts frequência: 50/60 
Hz; rotação aproximada: 18.000RPM; tampa: Alumínio Repuxado; copo: 4 UND 102 

voltagem 110 volts, cor preto, dimensões mínimas 24 x 
UND 130 

VALOR TOTAL DO LOTE 06: 
LOTE VII – MÓVEIS ESCOLARES 

ESPECIFICAÇÕES UNID. QTD. 

: com moldura de alumínio, tamanho 2,00 x 
laminado melamínico branco em 0,08mm. Chapa de madeira resinada 

MDF 9mm. Chapa de aço. C/ suporte de apagador em alumínio 25 cm com 
UND 400 

: com moldura de alumínio, tamanho 3,00 x 
laminado melamínico branco em 0,08mm. Chapa de madeira resinada 

MDF 9mm. Chapa de aço. C/ suporte de apagador em alumínio 25 cm com 
UND 355 

Pará 

R$ 1.295,00 R$ 154.105,00 

R$ 1.402,00 R$ 169.642,00 

R$ 3.236,00 R$ 278.296,00 

R$ 2.436,00 R$ 248.472,00 

R$ 936,00 R$ 121.680,00 

R$ 1.152.011,00 

V. UNIT. V. TOTAL 

R$ 1.327,00 R$ 530.800,00 

R$ 1.733,00 R$ 615.215,00 
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3 

Quadro Branco Magnético: com moldura de alumínio, tamanho 4,00 x 
1,20 – laminado melamínico branco em 0,08mm. Chapa de madeira resinada 
MDF 9mm. Chapa de aço. C/ suporte de apagador em alumínio 25 cm com 
protetor pvc. TAMANHO 4,00 X 1,20. 

4  

Banco para refeitório: com estrutura metálica em metalon 50/30, parede 
0,90, pintura eletrostática Epoxi pó, cor cinza, em compensado multilamin
do de pelo menos 15mm na cor branca brilhosa medindo pelo menos 
2,20x0,80x0,74mm. 

 5 

Berço Infantil: Com Pintura e acabamento por camadas de verniz foto
curado (UV) de composição atóxica. Corpo fabricado em MDF e MDP com 
alta resistência mecânica. Superfícies e bordas lisas e arredondadas para ev
tar acidentes. Acompanhando suporte para mosquiteiro com formato reta
gular e cantos retos. Grades fixas, seguindo as novas normas do INMETRO 
para a segurança do bebê. Sistema de fixação por parafusos e buchas. Com 
tamanho aproximado de 1,33m larg. x 80cm alt. x 76cm prof.

 6 

Cadeira Escolar: estrutura em aço 7/8 pinturas 
encosto em plástico anatômico, prancheta fixa 15mm, com perfil de prot
ção, grade para livros possuir prancheta em madeira lateral, estrutura refo
çada e gradil porta livros, medidas aproximadamente 90ax62lx50c(cm) br
ço soldado. Preferencialmente na cor azul. 

 7 

Conjunto Aluno: conjunto escolar adulto FDE com tampo em MDP reve
tido em sua face superior em laminado melamínico de alta pressão (A.P.) 
usinado em forma retangular, com acabamento em fita de borda, confe
nado em tubos de aço carbono de pelo menos 1”, ½”, 1”.1/4”, com medidas 
aproximadas de 29x58 e 20,7. Porta livros, ponteiras, assento e encosto inj
tados em polipropileno. CJA-06 – Conjunto para aluno tamanho 6, sendo a 
altura do aluno compreendida entre 1,59 e 1,88 m.
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: com moldura de alumínio, tamanho 4,00 x 
laminado melamínico branco em 0,08mm. Chapa de madeira resinada 

MDF 9mm. Chapa de aço. C/ suporte de apagador em alumínio 25 cm com 
UND 355 

com estrutura metálica em metalon 50/30, parede 
0,90, pintura eletrostática Epoxi pó, cor cinza, em compensado multilamina-
do de pelo menos 15mm na cor branca brilhosa medindo pelo menos 

UND 320 

mento por camadas de verniz foto-
curado (UV) de composição atóxica. Corpo fabricado em MDF e MDP com 
alta resistência mecânica. Superfícies e bordas lisas e arredondadas para evi-
tar acidentes. Acompanhando suporte para mosquiteiro com formato retan-

cantos retos. Grades fixas, seguindo as novas normas do INMETRO 
para a segurança do bebê. Sistema de fixação por parafusos e buchas. Com 
tamanho aproximado de 1,33m larg. x 80cm alt. x 76cm prof. 

UND 84 

estrutura em aço 7/8 pinturas eletrostática a pó, assento e 
encosto em plástico anatômico, prancheta fixa 15mm, com perfil de prote-
ção, grade para livros possuir prancheta em madeira lateral, estrutura refor-
çada e gradil porta livros, medidas aproximadamente 90ax62lx50c(cm) bra-

UND 2.000 

conjunto escolar adulto FDE com tampo em MDP reves-
tido em sua face superior em laminado melamínico de alta pressão (A.P.) 
usinado em forma retangular, com acabamento em fita de borda, confeccio-
nado em tubos de aço carbono de pelo menos 1”, ½”, 1”.1/4”, com medidas 
aproximadas de 29x58 e 20,7. Porta livros, ponteiras, assento e encosto inje-

Conjunto para aluno tamanho 6, sendo a 
re 1,59 e 1,88 m. 

Conjunto 2.000 

Pará 

R$ 2.536,00 R$ 900.280,00 

R$ 1.667,00 R$ 533.440,00 

R$ 1.336,00 R$ 112.224,00 

R$ 1.192,90 R$ 2.385.800,00 

R$ 1.268,20 R$ 2.536.400,00 
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Conjunto Aluno: conjunto escolar infantil FDE com tampo em MDP reve
tido em sua face superior em laminado melamínico de alta pressão (A.P.) 
usinado em forma retangular, com acabamento em fita de borda, confecci
nado em tubos de aço carbono de pelo menos 1”, ½”, 1”.1/4”, com medidas 
aproximadas de 29x58 e 20,7. Porta livros, ponteiras, assento e encosto inj
tados em polipropileno. CJA-03 – Conjunto para aluno tamanho 3, sendo a 
altura do aluno compreendida entre 1,19 e 1,42 m;

 9 

Conjunto Aluno: conjunto escolar juvenil FDE com tampo em MDP reve
tido em sua face superior em laminado melamínico de alta pressão (A.P.) 
usinado em forma retangular, com acabamento em fita de borda, confecci
nado em tubos de aço carbono de pelo menos 1”, ½”, 1”.1/4”, com medidas 
aproximadas de 29x58 e 20,7. Porta livros, ponteiras, assento e encosto inj
tados em polipropileno. CJA-04 – Conjunto para aluno tamanho 4, sendo a 
altura do aluno compreendida entre 1,33 e 1,59 m

 10 

Conjunto Professor: FDE com tampo em MDP revestido em sua face sup
rior em laminado melamínico de alta pressão (A.P.) usinado em forma r
tangular, com acabamento em fita de borda, confeccionado em tubos de aço 
carbono de pelo menos 1”, ½”, 1”.1/4”, com medidas aproximadas de 29x58 
e 20,7. Porta livros, ponteiras, assento e encosto injetados em polipropileno.

 11 

Mesa acessível FNDE com tampo confeccionado em MDP revestido em sua 
face superior em laminado melamínico de alta 
forma retangular, com acabamento em fita de borda, confeccionado em t
bos de aço carbono de pelo menos 1”. ½”, 1”. ¼”, com medidas aproxim
das de 29x58. Porta livros, ponteiras, assento e encosto injetados em pol
propileno. 
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conjunto escolar infantil FDE com tampo em MDP reves-
tido em sua face superior em laminado melamínico de alta pressão (A.P.) 
usinado em forma retangular, com acabamento em fita de borda, confeccio-

m tubos de aço carbono de pelo menos 1”, ½”, 1”.1/4”, com medidas 
aproximadas de 29x58 e 20,7. Porta livros, ponteiras, assento e encosto inje-

Conjunto para aluno tamanho 3, sendo a 
1,42 m; 

Conjunto 2.000 

conjunto escolar juvenil FDE com tampo em MDP reves-
tido em sua face superior em laminado melamínico de alta pressão (A.P.) 
usinado em forma retangular, com acabamento em fita de borda, confeccio-

aço carbono de pelo menos 1”, ½”, 1”.1/4”, com medidas 
aproximadas de 29x58 e 20,7. Porta livros, ponteiras, assento e encosto inje-

Conjunto para aluno tamanho 4, sendo a 
altura do aluno compreendida entre 1,33 e 1,59 m 

Conjunto 2.000 

FDE com tampo em MDP revestido em sua face supe-
rior em laminado melamínico de alta pressão (A.P.) usinado em forma re-
tangular, com acabamento em fita de borda, confeccionado em tubos de aço 

, 1”.1/4”, com medidas aproximadas de 29x58 
e 20,7. Porta livros, ponteiras, assento e encosto injetados em polipropileno. 

Conjunto 600 

FNDE com tampo confeccionado em MDP revestido em sua 
face superior em laminado melamínico de alta pressão (A.P) usinado em 
forma retangular, com acabamento em fita de borda, confeccionado em tu-
bos de aço carbono de pelo menos 1”. ½”, 1”. ¼”, com medidas aproxima-
das de 29x58. Porta livros, ponteiras, assento e encosto injetados em poli-

UND 200 

Pará 

R$ 1.225,80 R$ 2.451.600,00 

R$ 1.227,00 R$ 2.454.000,00 

R$ 1.322,00 R$ 793.200,00 

R$ 1.187,00 R$ 237.400,00 
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Mesa Para refeitório com estrutura metálica em metalon 50/30, parede 
0,90mm, pintura eletrostática Epóxi Pó, na cor cinza, com tampo em co
pensado multilaminado de no Mínimo 15mm, cor branca brilhosa medindo 
aproximadamente 2,20x0,80x0,74mm. 

 13 

Mesa refeitório 8 lugares – estrutura em tubo de aço, pés em 30x50. R
quadro e base dos bancos em tubo 1 1/4. Na parte superior da estrutura da 
mesa são soldados 6 suportes de fixação em chapa de aço onde será fixado o 
tampo. Topos com ponteiras internas 30x50. Solda MIG. Pintura epóxi
Tampo medindo aproximadamente (2400x800mm) em compensado revest
do em melamínico na cor branco. Bordas em perfil PVC tipo “T”. Mochos 
de no mínimo 300mm de diâmetro, em compensado revestido em melamín
co na cor branca. Acoplados e escamoteáveis com bordas em perfil PVC tipo 
“T”. Fixados por parafusos. Altura da mesa no mínimo 70cm.

14 
Prateleira em MDF – com 30cm de profundidade e 3 metros de largura, 
com fita de borda Abs., com no mínimo 15mm de espes
ferro para acoplar a parede, medida 30cm x 3m.

VALOR TOTAL DO LOTE 07:

TOTAL GERAL: R$ 60.379.792,78 ( sessenta milhões, trezentos e setenta nove mil, setecentos e noventa e dois reais e setenta e oito cntavos)
 
 

Validade da proposta: 60 (noventa) dias. 
Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta). 
Garantia de Fábrica: 12 meses  
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com estrutura metálica em metalon 50/30, parede 
0,90mm, pintura eletrostática Epóxi Pó, na cor cinza, com tampo em com-
pensado multilaminado de no Mínimo 15mm, cor branca brilhosa medindo 

UND 312 

estrutura em tubo de aço, pés em 30x50. Re-
quadro e base dos bancos em tubo 1 1/4. Na parte superior da estrutura da 
mesa são soldados 6 suportes de fixação em chapa de aço onde será fixado o 

nternas 30x50. Solda MIG. Pintura epóxi- pó. 
Tampo medindo aproximadamente (2400x800mm) em compensado revesti-
do em melamínico na cor branco. Bordas em perfil PVC tipo “T”. Mochos 
de no mínimo 300mm de diâmetro, em compensado revestido em melamíni-

branca. Acoplados e escamoteáveis com bordas em perfil PVC tipo 
“T”. Fixados por parafusos. Altura da mesa no mínimo 70cm. 

UND 300 

com 30cm de profundidade e 3 metros de largura, 
com fita de borda Abs., com no mínimo 15mm de espessura, e suportes de 
ferro para acoplar a parede, medida 30cm x 3m. 

UND 325 

VALOR TOTAL DO LOTE 07: 

60.379.792,78 ( sessenta milhões, trezentos e setenta nove mil, setecentos e noventa e dois reais e setenta e oito cntavos)

Pará 

R$ 3.537,00 R$ 1.103.544,00 

R$ 3.636,00 R$ 1.090.800,00 

R$ 945,00 R$ 307.125,00 

R$ 16.051.828,00 

60.379.792,78 ( sessenta milhões, trezentos e setenta nove mil, setecentos e noventa e dois reais e setenta e oito cntavos) 
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