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82044712

Código

UN 

Unid

............................................................................

............................................................................

............................................................................

Armário de Aço de Cozinha: Todo em aço, pintura eletrostatica e anticorrosiva, que garante
proteção e durabilidade. pés produzido em polipropileno (plastico muito resistente que não
absorve umidade) e ainda possibilite ajuste de altura. dobradiças regulaveis, que permitam
a alinhamentos perfeito das portas. (82-04-4712)

Especificação

Estado:
Inscrição Estadual:
Prazo Entrega/Exec.:

.............

.............................................................

.............................................................

1,000

Quantidade

                                    

Marca Oferecida

Telefone:
Fax:
Condições de Pagamento:

                                 

Preço Unitário

..........................................

..........................................

                                 

Preço Total

Fornecedor: E-mail:
Endereço: Contato:

.................................................................................................... ........................................................................

.................................................................................................... ........................................................................
..........................................

...................................................................

...................................................................

2 82044723 UN Balanço de 3 Lugares: Confeccionado em altura metalica, produzida a partir de tubos e
capas em aço carbono de alta resistência. Dimensões: largura 4,50m x altura 2,20m (com
variações de + ou - 5%). Balanço com assentos emborrachados, faixa protetora, corrente
especial zincada e calibradas com elos que não permitam o travamento dos dedos, mancal
de rolamentos e articulação giratória para evitar torções na corrente. haste tubular de 5/8.
Orificios para fixação dos equipamentos deverão ser chumbados com flange em
dimensões adequadas e parafusos de fixação. eixo maciço e usinado, rolamentos
blindados, parafusos e porcas inoxidaveis. Soldas deverão ser executadas no processo
mig. (82-04-4723)

1,000                                                                                                       

3 82044711 UN Balcão de aço com pia em inox: Branco, 2 portas e 4 gevetas, medindo 1,20 metros, na cor
branco neve, material: corpo e porta reverstidos em aço, pintura/ revestimento eletrostatica
a pó. Acabamento semibrilho, contendo 2 prateleiras, dobradiças metalicas 26mm,
puxadores em PS metalizado, dimensões do produto montado: 50(P) x 120 (L) x 87 (A) em
G acompanha com pia em inos no tamanho 1,20mt. (82-04-4711)

1,000                                                                                                       
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4 82044716 UN Batedeira Planetaria 12 velocidades e 500W: design moderno, facil de usar, tigela plastica
com capacidade de 4,5 litros: para receitas de todos os tamanhos. 12 velocidades que
possibilita a escolha ideal da velocidade, conforme o tipo de receita a ser preparada. 3 tipos
de batedores: permite o preparo de massas leves, médias e pesadas. Sistemas de
abertura: pratico manuseio e encaixe dos batedores. Tampa antirrespingos: perfeita para
adicionar ingredientes durante o preparo, evitando respingos. 500W de potência: mais
potência para preparar diversos tipos de massas, pães, cremes, chantily e clara em neve.
Pés com ventosas: garantam a estabilidade durante os preparos. (82-04-4716)

1,000                                                                                                       

5 82044722 UN Caixa de Som Amplificada (caixa de som Bluetooth TRC 358N amplificada - USB com
microfone 350W, com bateria recarregavel, rodas e alça de transporte, ideal para levar a
varios lugares. com Woofer de 12 com 350W RMS de potência, conexão bluetooth, alem
de entrada USB, leitor de de cartão, radio FM com antena interna, entrada de audio,
entrada para guitarra e microfone e pode ser ligada em seu carro através de adaptador
veícular. (82-04-4722)

1,000                                                                                                       

6 82044726 UN Computador Completo Micro tob Enterprise Fast Plus Intel Core 13/SSD 24º/4GB/Gabin,
Kit Teclado + Caixa de Som+mause, Monitor de 22 polegadas (82-04-4726)

1,000                                                                                                       

7 82044706 UN Cozinha de aço com 4 peças: 1 paneleiro vertical com 4 portas, um balcão de 1,20m com
tampo de formica, uma armario aereo de 3 portas e um armario aereo pequeno com porta
de vidro. Confecconada em chapa de aço com titura na cor branca. (82-04-4706)

1,000                                                                                                       

8 82044725 UN Escorregador de Ferro 2.00 metros: confeccionado em chapa de aço quina fina  -
espessura 1,20 com proteção do escorregador, com ferro maciço 3/8 escada de metalão
medindo 20 x 40, com tratamento antiferruginoso. Duas haste feira em tubo 7/8, chapa de
18 e duas escoras feita em tubo 7/8, chapa 1,20. pintura eletrostatica em pó epox, forno de
alta temperatura. Com uma escada medindo 1,50mt com 4 degraus e uma plataforma.
Soldas deverão ser executada por processo mig. (82-04-4725)

1,000                                                                                                       

9 82044721 UN Estante Partitura: Suporte pedestal regulavel com bag, produzida em materiais duraveis.
cor preta, inclui capa /bolsa para transporte. produzida em metal com pequenos detalhes
em plastico. Altura  maxima 1,4 metros (do chão ao topo da estante), altura minima: 67cm
(do cão ao topo da estante), medidas aproximadas da estante dechada na embalagem: 21
x 5 x 3cm . (82-04-4721)

1,000                                                                                                       
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10 82044724 UN Gangorra de 3 Pranchas: Confeccionado em estrutura metalica produzida a partir de tubos
e pranchas em aço carbono de alta resistência: Dimensões comprimento das pranchas:
2,7m x largura: 2,30 x altura do cavalete: 0,50m (com variação de + ou - 5%). Assentos em
chapas de aço, com bordas arredondadas, cavaletes confeccionados de tubo de aço de 2
(com variação de + ou - 5%) Construção isenta de aberturas de fendas que possibilitem
corte ou travamento de membros. Orificios para fixação dos equipamentos deverão ser
chumbados com flange em dimensões adequadas e parafusos de fixação. Eixo maciço e
usinado, rolamentos blindados, parafusos e porcas inoxidaveis. Soldas deverão ser
executadas por processo mig. (82-04-4724)

1,000                                                                                                       

11 82044710 UN Guarda roupas 6 portas: Gurda roupas com 6 portas (de bater), com dobradiças metalicas,
5 prateleiras, 3 cabideiros/calceiros, 4 gavetas com corrediças metalicas, puxadores em
alta resistência. Em material MDP, altura 2.05 metros, largura 1,73 metros, profundidade
46cm, na cor marrom ou similar. (82-04-4710)

1,000                                                                                                       

12 82044717 UN Liquidificador 5 velocidades: Função pulsar, Função autolimpeza, filtro, laminas removiveis,
laminas em aço inox, porta-fio, triturador de gelo. 5 velovidades + pulsar/autolimpante/gelo.
Tampa com copo dosador, faca em inos serrilhada, filtro que separa as semepntes,
material: Metal e PP - PH 900 2 litros com filtro - 5 velocidadse 1200W. (82-04-4717)

1,000                                                                                                       

13 82044708 UN maquina de lavar roupas 16 kg: lava mais em menos tempo e espaço, economizando agua,
energia e produtos de limpeza. com tecla economica que leva praticidade para suas tarefas
e reaproveita a agua da lavagem para outros fins. seu interior é amplo com cesto em
polipropileno e com dispenser inteligente flexivel, que permiter o uso de sabão liquido ou
em pó, além de ser facil de abrir e manusear. Com 12 programas de lavagems
especialmente desenvolvidos para lavar adequadamente todos os tipos de roupas e
sujeiras, com filtro pega fiapos para reter fiapos desagradaveis. com enxague duplo e turbo
secagem, centrifugação mais eficiente. (82-04-4708)

1,000                                                                                                       

14 82044720 UN Mesa com 04 cadeiras tampo de granito: em aço carbono na cor branca com tampo de
granito, no formato regular com 04 cadeiras com assento em espuma revestida em
estampa capitone. (82-04-4720)

1,000                                                                                                       

15 82044707 UN Mesa com 6 cadeiras tampo de granito: em aço carbomo na cor branca com tampo de
granito, no formato regular com no minimo 77cm de altura, 75cm de largura e 1640cm de
profundidade, com 6 cadeiras com assento em espuma revestida em estampa capitone.
(82-04-4707)

1,000                                                                                                       

16 82044719 UN Microfone sem fio: (Microfone sem fio duplo leson Ls 902 Ht + case). (82-04-4719) 1,000                                                                                                       
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17 82044715 UN Microondas 20 litros: 127V altura 26,4cm, largura 45,5cm (82-04-4715) 2,000                                                                                                       

18 82044709 UN Smart TV led 43: Full HD, com conresor digital, entrada hmdi e USB tamanho "43" Smart
TV WI FI integrado Modelo: 43s5195/78G. Taxa de atualização do painel (frequencia):
60Hz resolução do painel (pixels): 1920 x 1080 (FHD) ângulo de visão: 178o Brilho
(cd/m2): min 180 redução de ruido: sim. Modo de Fimagem: mais escuro, escuro, Normal,
brilhante, mais brilante. proporção da tela: 16:9 Entrada/ Conexões: Entrada RF (antena): 1
entrada RF video composto + L/R entrada de audio: 1 video componente + RL entrada de
audio (RCA): 1 entraba HDMI:3 D-sub/VGA: N/A saida fone ouvido: 1 saida de audio
(SPDIF): 1 (óptica) USB: 1 (2.0)RJ - 45 (rede / ethernet): 1 Wifi: 2T/2R. (82-04-4709)

2,000                                                                                                       

19 82044714 UN Tripé Para Banner: Altura de 2,60m, suporte pedestal de iluminação mais ponteira
exlclusiva para prender seu banner, desenvolvido em aliuminio, possuir barras duplas que
ligas as pernas do tripé fornecendo uma maios estabilidade. possuir 3 seções
independentes, fabricado com materiais de qualidade e resistentes. (82-04-4714)

1,000                                                                                                       

20 82044713 UN Ventiolador de Parede 50cm Turbo 200W, forte potente, com 2 rolamentos para maior
desempenho e durabilidade. (82-04-4713)

1,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../......... ...... -------------------------------------------------------------------
Carimbo e Assitura do Fornecedor


