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ITEM QDE UND DISCRIMINAÇÃO V. UNIT EM R$ V. TOTAL EM R$ MARCA

9 6 Unid.

Impressora multifuncional laser monocromática - com

scanner, impressão, cópia - com conectividade à Rede

Wireless e Duplex. Alimentador automático de documentos

para 35 folhas, bandeja de papel com capacidade para

250 folhas, impressão a laser de até 2400 x 600 DPI -

conexão USB 2.0 de alta velocidade - rede Ethernet e

Wireless

900,00R$          5.400,00R$           ELGIN

13 25 Unid.

Cadeira giratória estofada para escritório cor azul - sem

braço - estrutura produzida em madeira compensada

anatômica - revestimento em tecido velvet azul de

qualidade - com todas as exigências da norma NR17 -

assento e encosto em espuma injetada de alta densidade -

regulagem de altura do assento e encosto - contra capa

no assento e encosto em polipropileno - base giratória

com regulagem de altura com pistão a gás e regulagem

no sentido vertical do encosto e com apoio lombar -

rodizio de nylon em PU de alta resistência - suporta até 120

kg - mecanismo com 02 alavancas de regulagem com

movimento de inclinação

188,00R$          4.700,00R$           REGIANI
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30 7 Unid. Tapete emborrachado infantil colorido dobrável 2m x1,5 m 83,00R$            581,00R$              EVEART

38 4 Unid.

Banco estrutura em aço tubular 50 cm - tubo industrial de

3/4” com parede de 0,75 mm - partes metálicas com

tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó (epox)

com secagem em estufa - assento almofadado em

madeira (Osb) com espuma de alta densidade e corino

especial - altura 50 cm - dimensões: 340 x 340 x 545 -

cubagem: 0,06300 m³

162,00R$          648,00R$              UNIFICIO

44 6 Unid.
Home Theater – 5.1 canais – 350W RMS - com DVD e

conexão USB
455,00R$          2.730,00R$           LENOXX

55 50 Unid. Taça de vidro 490 ml – para servir água 10,00R$            500,00R$              NADIR

56 5 Unid.
Jarra de plástico para suco ou água - 1,85 litros - alça

dupla cromada com tampa – colorida
18,00R$            90,00R$                PLASMIX

61 1 Unid.

Fragmentadora – tipo de cortes: partículas de 3,9 x 38 mm -

nível de segurança P4 (normal DIN) - abertura para papel:

230 mm com abertura separada para CD/DVD e cartão -

capacidade 15 folhas 75g/m2 - fragmentada CD/DVD -

cartão, grampos e pequenos clips - controles manuais:

retrocesso e liga/desliga - velocidade 2,7m/min - tempo de

funcionamento 10 min - tempo de resfriamento 20 min -

nível de ruído máximo de 65db - sensor automático de

papel - sensor de cesto cheio - sensor de cesto aberto -

sensor de aquecimento - sensor de sobrecarga -

capacidade do cesto 26 litros - cesto com visor e

iluminação tipo LED e dimensão 525 x 329 x 279 mm

790,00R$          790,00R$              VALEU

Total 15.439,00R$        

Validade da Proposta 60 dias
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Prazo de Entrega 30 dias


