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EspecificaçãoNº Unid.Quantidade Preço Unitário Preço Total

ANEXO II
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Marca

1 2,000 UND Mesa professor com gavetas - Mesa
Professor com gavetas: Mesa com tampo
em MDP 18mm ou superior, cor cinza
claro, medindo larg. 120 x prof. 60 x
altura. 75 cm, pés em aço com pintura
eletrostática epóxi na cor cinza,
acabamento em perfil flexível boleado de
180º. Com 2 gavetas com chave e
corrediça metálica, podendo ser
removível e/ou ajustável de lado conforme
necessidade do usuário da mobília.

347,6000 695,20____________

2 2,000 UND Quadro branco confeccionado em
madeira MDF de 9 mm - Quadro branco
confeccionado em madeira MDF de 9
mm, laminado branco brilhante, nas
medidas Alt.120cm  x Comp. 250cm , com
moldura em alumínio anodizado fosco,
cantoneiras plásticas permitindo fixação,
suporte para apagador removível e
deslizante.

1.430,0000 2.860,00____________

3 6,000 UND Mesa para refeitório com bancos fixos
individual 8 lugares - Mesa para refeitório
com bancos fixos individual 8 lugares,
dimensões Larg. 1,70 m X Prof. 0,80 cm
X Alt. 0,75 cm. Especificações: tampo da
mesa produzido em MDF com 25 mm de
espessura, acabamento da borda da
mesa em fita de PVC, 2 mm de
espessura. Assentos: medindo 0,30 cm x
0,30 cm, em MDF 15 mm de espessura,
borda em perfil de PVC. Estrutura:
montada para bancos fixos em tubo de
aço carbono 50 x 30 mm com 1,20 mm de
parede, pintura epóxi pó texturizada por
processo eletrostático. Tampo: branco,
estrutura: Preta

1.573,2700 9.439,62____________

4 1,000 UND Aparelho de Buffet 6 lugares, mesa
térmica self service de alimentos com 6
cubas - Aparelho de Buffet 6 lugares,
mesa térmica self service de alimentos
com 6 cubas, equipamento de acordo
com a portaria 371/09 do INMETRO, com
temperatura de aquecimento controlada
por termostato de 20º à 80ºC, pés
cromados confeccionados com tubo
interno, totalmente livre de solda na sua
base, com sistema de platibandas,

1.581,7500 1.581,75____________
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servindo também como cobertura para as
cubas, apoiada através de mão-francesa,
cubas em aço inoxidável no mínimo 304 ,
tampas em aço inoxidável, cobertura do
vidro e curvo inteiro de 4mm, aumentando
a visibilidade e higiene, rodízios com
travas para evitar o deslocamento do
equipamento durante o uso, altura mínima
de 1355 mm, largura com platibanda
mínima de 1065 mm, profundidade
mínima de 1750 mm,  potência resistência
mínima de 2000w, consumo de
resistência mínimo de 2 kw/h , médias
mínimas das cubas 1/2 quente 325 x265
x100 mm e 1/1 quente 530 x325 x 100
mm. Equipamento com garantia mínima
de 6 meses.

5 1,000 UND Geladeira/Refrigerador doméstico,
capacidade mínima de 310 litros, 220v, na
cor branca - Geladeira / Refrigerador
doméstico, capacidade mínima de 310
litros, 220v, na cor branca, dispenser para
latas, prateleiras da porta removíveis e
reguláveis com dimensões mínimas de
(172 x 60 x 61) cm (a x l x c) ; com
consumo mínimo de energia de 55,6 Kwh
e eficiência energética classe A (selo
Procel) de 220 V – 60 Hz, peso mínimo
de 55 Kg, controle de temperatura interna,
forma de gelo, 1 cesto, 4 prateleiras, com
certificado de garantia de no mínimo 12
meses e manual de Instruções. Fabricado
de acordo com as normas vigentes, com
selo Procel, eficiência Energética Letra A,
com Manual de Instruções em Português.

2.162,9300 2.162,93____________

6 1,000 UND Freezer tipo vertical, doméstico,
capacidade mínima de 240 litros - Freezer
tipo vertical, doméstico, capacidade
mínima de 240 litros. Dispositivo para
congelamento mais rápido, termostato
com no mínimo 7 posições, seis
prateleiras e gavetas de poliestireno,
medindo aproximadamente (600 x 1690 x
700) mm, pesando no máximo 60 Kg,
consumo de aproximadamente 45
Kwh/mês, 220 V, na cor branca, com
certificado de garantia de no mínimo 12
meses e manual de instruções em
português. Fabricado de acordo com as
normas vigentes, com selo Procel,
eficiência energética letra C ou superior.

2.314,4000 2.314,40____________

7 1,000 UND Bebedouro industrial 25 litros com filtro,
gabinete estrutural fabricado em aço inox
- Bebedouro industrial 25 litros com filtro,
gabinete estrutural fabricado em aço inox
mínimo 430 (brilhante), reservatório
confeccionado em polipropileno atóxico,
serpentina interna em inox mínimo 304,
boia controladora do nível de água,
aparador de água (pingadeira) em aço

1.909,0500 1.909,05____________
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inox mínimo 430, dreno de escoamento
embutido, com unidade condensadora,
isolamento térmico EPS, sistema de
refrigeração balanceado, baixo consumo
de energia, armazenamento mínimo de
25 litros de água gelada, capacidade de
refrigeração mínima de 45 l/hora, 02
torneiras em metal cromado,  gás
refrigerante ecológico R134A; termostato
regulador de temperatura, dimensões
mínimas: 1050 x 400 x 500 (alt x larg x
prof); peso mínimo: 35 kg, tensão:
220volts.

Total Geral:(Valores expressos em Reais R$) 20.962,95


